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HOTĂRÂREA Nr. 6 

                                                                                 din 29 ianuarie 2015 
privind aprobarea completării Anexei nr. 8 a HCL nr. 82/22.12.2014 privind stabilirea impozitelor și  

taxelor locale pentru anul 2015 la nivelul comunei Domnești, cu taxa de multiplicare documente  
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Domneşti; 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 
• Referatul de specialitate comun al Biroului impunere și încasare taxe și impozite locale și Compartimentului 

Registru Agricol din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Domneşti privind aprobarea completării 
Anexei nr. 8 a HCL nr. 82/22.12.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 la nivelul 
comunei Domnești, cu taxa de multiplicare documente; 

• Avizul comisiilor de specialitate; 
• Prevederile H.C.L. nr. 82/22.12.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 la nivelul 

comunei Domnești; 
• Prevederile art. 282 alin. (1) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

republicate; 
 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. c) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215⁄2001 privind 
Administraţia Publică Locală cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  Se completează  Anexa nr. 8 a H.C.L. nr. 82/22.12.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2015 la nivelul comunei Domnești, prin introducerea unei noi taxe speciale pentru multiplicarea documentelor 
solicitate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Domneşti, astfel: 
 
 3. Taxă de multiplicare documente: 

Nr. 
crt. 

Taxe speciale 
 

Cuantum 
-lei/pag- 

1. Taxă de multiplicare documente  
 - Format A4 0,50 
 - Format A3 1,00 

 
Art.2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 82/22.12.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2015 la nivelul comunei Domnești și Anexele 1-14, parte integranta la aceasta, își păstrează valabilitatea. 
 

Art.3  Primarul Comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
 
                      Preşedinte de şedinţă, 
                          Discălicău Ruben                                                                                  
 
                                                                                                                                                                  Contrasemnează, 
                                                                                                                                                                          Secretar  
                                                                                                                                                                      Zanfir Maria           
Nr. 6 
Adoptată în şedinţa ordinară din 29.01.2015 
Cu un nr de ....13...voturi 
Din nr. total de ....13...consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    
 


