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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru:  11 

Împotrivă: x 

Abţineri: x 
 

 

HOTĂRÂREA  
 

privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. Pesac nr.21/28.04.2017 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017, având în 

vedere următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.4545/11.12.2017 prezentat de domnul Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent-impozite şi taxe 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin care propune Consiliului Local Pesac adoptarea unei hotărâri 

privind modificarea art.470 alin.5-6 din Capitolul IV și a art.493 alin.8 din Anexa nr.1 la H.C.L. Pesac 

nr.21/28.04.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2018;  

- prevederile H.C.L. Pesac nr.21/28.04.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

Comuna Pesac pentru anul 2018;  

- prevederile H.C.L. Pesac nr.75/15.12.2017 privind instituirea unei taxe speciale de 

salubrizare;  

- prevederile art.I al O.U.G. nr.79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal; 

- prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; 

- prevederile art.56, art.120 alin.1, art.121 alin.1-2 și art.139 alin.2 din Legea nr.1/2003 privind 

Constituția României, republicată (r1); 

- reglementările apărute în Legea nr.196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal ; 

- dispozițiile Actului adițional nr.1 (înregistrat la ADID Timiș sub nr.2147/14.11.2017) la 

contractul nr.1791/28.09.2017 (146B/28.09.2017) privind delegarea gestiunii prin concesiune a 

serviciilor de colectare – Transport al deșeurilor municipale din cele 5 zone ale Județului Timiș - 

LOTUL 3 – Servicii de colectare și transport deșeuri din ZONA 2 JIMBOLIA, încheiat între ADID 

Timiș (ca reprezentant al unor unități administrativ-teritoriale printre care și Comuna Pesac) și 

Asocierea Brai-Cata S.R.L. – Libro Events S.R.L. prin lider Brai-Cata S.R.L.; 

- prevederile art.3 alin.2 și art.8 alin.6 din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, modificate prin Legea nr.170/2017 cu aplicare de 

la data de 01.01.2018; 

- necesitățile bugetare locale pentru anul fiscal 2018 ;  

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 
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- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac; 

           În temeiul art.27, art.36 alin.1, art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art.36 alin.9, art. 45 alin.2 

lit.c, art.115 și art.117 alin.1 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

(r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  

 
 

Art.1. Se modifică ANEXA nr.1 la H.C.L. Pesac nr.21/28.04.2017 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare și cu necesitățile bugetare locale pe anul 2018 potrivit Anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

  Art.2. (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2018.  

           (2) De la aceeași dată, își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare prezentei 

hotărâri.  

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac, Compartimentul Financiar-contabil, impozite şi taxe și Compartimentul 

Agricol și Protecția mediului din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Pesac; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Domnului Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent - impozite şi taxe; 

- Doamnei Veleșcu Mărioara, referent III asistent - casier în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Compartimentului Agricol și Protecția mediului din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- La dosarul ședinței; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina 

de internet www.primariapesac.ro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.82 din 21.12.2017 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

 COVACI FLORIN 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E S A C ,  

 

 DUMITRAŞ ANGELICA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 
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