
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

    
 

HOTĂRÂREA Nr. 83 
din  13 noiembrie 2015 

privind zonarea fiscală a comunei Domnești jud. Ilfov 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă extraordinară de lucru 
 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Domneşti; 
• Expunerea de motive a primarului; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Amenajare Teritorială și 

Cadastru;  
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Ilfov nr. 19/2015; 
• H.C.L. nr. 82/29.10.2015 privind stabilirea indicatorilor în vederea revizuirii zonării 

fiscale a teritoriului comunei Domnești, jud. Ilfov; 
• Prevederile art. 453 lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
• Prevederile art. 2471 alin. (2) lit. e), f) si pct. 9 (1) din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal aprobate prin Hotărârea nr. 44/2004; 
• Prevederile art. 13 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 

36/2002 privind impozitele şi taxele locale aprobate prin H.G. nr. 1278/2002, 

În baza art. 36 alin. (4) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă zonarea fiscală a comunei Domnești jud. Ilfov, conform Anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2016. 
 

Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară acesteia, își 
încetează aplicabilitatea. 

 

Art.4.  Primarul comunei Domnești prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în 
vigoare. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate prin grija 
Secretarului comunei Domnești jud. Ilfov. 
 
 

                     Preşedinte de şedinţă,     
                                Iancu Ilie            
                                                   
                                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                                                   /Secretar 
                                                                                                                               Zanfir Maria 
 

 
Nr. 83 
Adoptată în şedinţa extraordinară din 13.11.2015 
Cu un nr. de 12 voturi 
Din nr. total de 12 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    


