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 HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea zonării fiscale a comunei Roseți, județul Călărași corelată cu nomenclatura 

stradală 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 28 Martie 2019, 

Având în vedere: 

- Referatul  întocmit de  către  d-na Dragomir  Maria- inspector  în cadrul aparatului de specialitate 

al  primarului comunei Roseți cu  privire  la  plata  impozitelor  și  taxelor  locale  pe zone  și 

adrese  administrative  conform  nomenclaturii stradale, 

-Prevederile  Legii nr.227/2015 privind  Codul  Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

corelat cu prevederile H.G.R nr. 1/2016 privind  Normele  metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal; 

-Prevederile H.C.L Roseți nr.59/30.11.2017 pentru actualizarea informațiilor privind  

nomenclatura stradală la nivelul comunei Roseți, județul Călărași, 

-Prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - 

Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările ulterioare, 

-Prevederile HCL nr. 14/28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință, 

-Avizul favorabil ale comisiei de specialitate înregistrat cu nr.2280/25.03.2019,  

În temeiul  dispozitiilor  art.45  alin. (l),  (2)   din  Legea  nr. 215/2001  privind  administratia  publică locală, 

republicată,  cu modificările  şi  completările ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

Art.l  Se aprobă încadrarea pe zone fiscale a intravilanului comunei Roseți respectiv zona A, zona 

B, zona C şi zona D, conform nomenclaturii stradale, valabilă  pentru  toate imobilele aflate in 

intravilanul comunei Roseți, județul Călărași conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art.2 Cu data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice reglementare locală contrară 

prezentelor reglementări de încadrare pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al comunei 

Roseți, județul Călărași în ceea ce privește intravilanul localității. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează funcționarii  

compartimentului Resurse Umane Buget Local din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Roseți. 

-Secretarul comunei Roseti va asigura comunicarea prezentei, persoanelor şi autoritaţilor 

interesate conform legii şi va realiza aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor acesteia. 

                Preşedinte de şedinţă,                                                                            Contrasemnează,                                         

      Costică RÂJNOVEANU                                                                         Secretarul  comunei  

                                                                                                                              Lavinia TĂNASE 
 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 

Nr.16 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi,28.03.2019 
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