
  

 

                          ANEXA nr.4 
La H.C.L. Pesac nr.38 din 22.12.2016 

 

 

L  I  S  T  A 
cuprinzând  actele normative prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale 

 

 

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în M.O. 927/23.12.2003,  cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-  Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 

sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

- Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor 

din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

L  I  S  T  A 
cuprinzând  actele  normative  în  temeiul  cărora  se  pot acorda scutiri  sau reduceri  de  la  

plată a  impozitelor şi taxelor locale 

 
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în M.O. 927/23.12.2003,  cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și 

văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

L  I  S  T  A 
cuprinzând  hotărârile Consiliului Local Pesac  în  temeiul  cărora  s-au aprobat  impozitele și 

taxele  locale 

 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pesac nr.69/17.12.2013 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac începând cu anul 2014; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pesac nr.73/20.12.2014 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac începând cu anul 2015; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pesac nr.59/25.06.2009 privind aprobarea 

Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza comunei 

Pesac; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pesac nr.61/20.11.2013 privind aprobarea 

Regulamentului pentru eliberarea Autorizației de Funcționare referitoare la desfășurarea activităţilor 

economice pe raza Comunei Pesac; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pesac nr.73/29.10.2015 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2016; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pesac nr.79/17.11.2015 privind modificarea și 

completarea Anexei nr.1 a H.C.L. Pesac nr.73/29.10.2015. 
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