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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea Anexei 4 a HCL nr. 82/22.12.2014  

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară 

 
Având în vedere: 

• expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• adresa Institutiei Prefectului Jud. Ilfov nr. 315/GD/19.06.2015, înregistrată la registratura 

generală a Primăriei Domnești sub nr. 11598/24.06.2015; 
• raportul de specialitate al Biroului Impunere și încasare taxe și impozite locale; 
• H.C.L. nr. 82/22.12.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 la 

nivelul comunei Domnești, jud. Ilfov; 
• raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• prevederile art. 267  alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

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 modifică Anexa 4 a HCL nr. 82/22.12.2014, conform Anexei, parte integrantă la 
prezenta hotărâre. 

 
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. 
            

 
 

Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 
                                   
 
 

                                                                                                          Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                      /Secretar,   
                                                                                                                   Zanfir Maria 
 
 

 

 



EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

 
Având în vedere: 

• adresa Instituției Prefectului Jud. Ilfov nr. 315/GD/19.06.2015, 
înregistrata la registratura generală a Primăriei Domnești sub nr. 
11598/24.06.2015; 

• prevederile art. 267  alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
propun modificarea Anexei 4 a HCL nr. 82/22.12.2014 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 la nivelul comunei Domnești, jud. 
Ilfov și astfel prezint Consiliului local al comunei Domnesti spre dezbatere și 
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 
 
 
 
 

Primar 
Boșcu Ninel Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMARIA COMUNEI DOMNESTI 
Biroul Impunere și Încasare taxe și Impozite locale 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
 
 

I.  TEMEIUL DE FAPT: 
 

Prin expunerea de motive a Primarului Comunei Domnești, prin care a inițiat 
Proiectul de Hotărâre cu privire la modificarea Anexei 4 la HCL 82/22.12.2014 privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 la nivelul comunei Domnești, jud. 
Ilfov.  

 
 
II. TEMEIUL DE DREPT: 
 
Conform prevederilor art. 267  alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificarile si completarile ulterioare: 
 ”Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 

50% din taxa stabilită conform alin. (1)”. 
 
III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE 
Adresa Instituției Prefectului Jud. Ilfov nr. 315/GD/19.06.2015, înregistrata la 

registratura generala a Primăriei Domnești sub nr. 11598/24.06.2015. 
 
IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE: 
 

• prevederile art. 267  alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
V. CONCLUZII SI PROPUNERI: 
 
Proiectul de hotarâre întrunește condițiile legale și de oportunitate, astfel că propun 

dezbaterea si aprobarea sa în sedința Consiliului local al comunei Domnesti. 
 

 
 
 

Biroul Impunere și Încasare taxe și Impozite locale 
Șef birou Ion Marinela 

 


