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HOTĂRÂREA Nr. 24 

din  29 aprilie 2015 
 

pentru completarea Anexei 12 la H.C.L. nr. 82/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul 2015 la nivelul comunei Domnești, jud. Ilfov 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară 

 

Având în vedere: 
• proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești; 
• expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• raportul de specialitate al Biroului Impunere și Incasare Taxe și Impozite Locale; 
• raportul de avizare al comisiilor de specialitate; 
• prevederile art. 16  din Legea nr. 383/2013 – Legea apiculturii, cu modificările și completările ulterioare; 
• prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative – republicare, cu modificările și  completarile ulterioare; 
• H.C.L. nr. 82/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 la nivelul comunei 

Domnești, jud. Ilfov; 
 

 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1   Se completează Anexa 12 – Scutiri și facilitati fiscale – H.C.L. nr. 82/2014, dupa cum urmează: 
 „Prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, mijloacele de transport autopropulsate înregistrate în circulatie, care 
efectuează transportul stupilor în pastoral, sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport”. 

 
Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Domnești prin aparatul 

de specialitate. 
 
Art. 3  Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor prin grija secretarului comunei 

Domnești. 
 
 

              Preşedinte de şedinţă,                                                                                      Contrasemnează, 

                      Năstase Mihalache                                                                                          /Secretar, 

                                                                                                                                            Zanfir Maria 

 
 
 
 
Nr. 24 
Adoptată în şedinţa ordinară din 29.04.2015 
Cu un nr. de 14 voturi 
Din nr.total de 14 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri    

 


