
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea eliminării taxelor extrajudiciare din conţinutul anexei 

nr.l punctul I la HCL nr.79 din 29.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2018

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Coşna, înregistrată la 

nr.1392 din 05.03.2018 şi raportul nr.1393 din 05.03.2018 al secretarului comunei 
Coşna ş i :

-raportul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat ai comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local al 
comunei Coşna, înregistrat sub nr.l936 din 23.03.2018;

-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul consiliului local 
al comunei Coşna, înregistrat sub nr.1935 din 23.03.2018;

- raportul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului 
local;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată;
-art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare;
-art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 5 alin. (1) lit, a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi 

art. 761 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;

-art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;

-Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative;

-art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
în temeiul prevederilor art.36 alin. 1, art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi celor 

ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. l.Se aprobă eliminarea taxelor extrajudiciare din conţinutul anexei nr.l punctul I, 

la HCL nr.79/ 29.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, 
întrucât acestea sunt abrogate.



Art.2.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Coşna în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Coşna şi prefectului judeţului Suceava pentru 
legalitate.

Art.3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului Suceava, 
pentru controlul legalităţii, primarului comunei în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ivan Iliuţă

Coşna, 30.03.2018
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