
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
                                         COMUNA APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
 
 

    HOTĂRÂREA  Nr. 15  / 26.04.2018 
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.53 / 29.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2018. 

 Consiliul local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedintă extraordinară în 
data de 26.04.2018 
 Având în vedere: 

- prevederile art.484,alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

- expunerea de motive, raportul compartimentului de resort, raportul comisiei de 
specialitate, 

În temeiul prevederilor  art.45, alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr.53 / 29.11.2017 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 prin adăugarea taxei pentru oficierea căsătoriei 
după cum urmează: 

a) taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele de sâmbătă şi/sau duminică  - 50 lei.  
b) taxă pentru oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei comunei Apa – 200 lei. 
 Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei, către: 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare, 
- Primarului comunei Apa, 
- Compartimentului financiar contabil 
şi va fi publicată pe site-ul www.primaria-apa.eu   

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale 

art.98 din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. 
consilieri în funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 11,  Nr.consilieri absenţi: 0, Voturi pentru: 
11,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 

 
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                  Blaga Luminiţa-Gabriela Secretar 
 Moldovan  Vasile 

 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA APA 

PRIMARUL COMUNEI APA 
Nr.484 din 23.04.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.53 / 29.11.2017 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. 

 

 Având în vedere prevederile art.44 alin.2 din Legea nr.119/1996, republicată privind 
actele de stare civilă „Căsătoria se poate încheia în afara sediului ...... primăriei competente , cu 
aprobarea primarului. 
 Având în vedere solicitările de oficiere a căsătoriilor în afara sediului primăriei  precum 
şi disponibilitatea cetăţenilor de a plăti o taxă pentru acest serviciu. 
 Veniturile obţinute din aceste taxe se fac venit la bugetul local şi vor contribui la 
funcţionarea în condiţii obtime a activităţii de stare civilă din cadrul primăriei. 
 Faţă de argumentele expuse mai sus propun consiliului local al comunei Apa, adăugarea 
taxelor stipulate în proiect pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei şi în zilele de 
sâmbătă şi duminică când în mod normal ofiţerul de stare civilă este liber. 
 

  
  

În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art.45, alin.6 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

INIŢIEZ: 
 
 Proiectul de hotărâre mai sus amintit. 
 
 
 
 

Primar 
 

Trandafir Vasile-Radu 
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PRIMĂRIA COMUNEI APA 
Compartiment juridic şi resurse umane 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.485  din 23.04.2018 

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.53 / 29.11.2017 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. 

 

 Având în vedere prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
coroborat cu prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare, perceperea acestor taxe îndeplinesc condiţiile legale. 
 Aşa cum este prevăzut la art.44, alin.1 lit.a) din H.G.nr.64/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă „ Dosarul 
actului de căsătorie cuprinde, după caz, următoarele documente: a) aprobarea primarului pentru 
încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr.24, precum şi documente jurstificative în susţinerea cererii” 
 Art.24 alin(3) din Legea nr.119/1996 prin exceptie de la prevederile alin. (1), casatoria 
poate fi incheiata la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la o 
alta primarie decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi au resedinta viitorii soti, cu 
aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale unde se incheie casatoria. 
 

   
          Faţă de cele prezentate , în temeiul art.44, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 
PROPUN: 

 Dezbaterea şi adoptarea proiectului  mai sus amintit, în forma prezentată. 
 
 
 

Consilier juridic 
 

Mureşan Adriana-Maria 
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JUDETUL SATU-MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

COMISIA  I 

 

 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.53 / 29.11.2017 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. 
 

 

 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; invatamant, 

sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; numita Comisia I, de  pe 
lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind administratia publica locala, 
Comisia acorda  

 
AVIZ FAVORABIL 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre 
dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 

 
 

APA la data de 26.04.2018 
 

 
COMISIA: 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 

Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 

Olari Delia-Angela _______________________ 

Bonta Dorel_____________________________ 

Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 
 


