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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
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: 

• expunerea de motive a primarului comunei Domnesti; 
• raportul de specialitate al Biroului Impunere si Incasare Taxe si Impozite Locale; 
• raportul de avizare al comisiilor de specialitate; 
• prevederile art. 16  din Legea nr. 383/2013 – Legea apiculturii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative - republicare, cu modificarile si 
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 completeaza Anexa 12 – Scutiri si facilitati fiscale – H.C.L. nr. 82/2014, 

dupa cum urmeaza: 
 „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. 
 

 

Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 
                                   
 

                                                                                                          Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                      /Secretar,   
                                                                                                                  Zanfir Maria 
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                                                    EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
         Aflata in plina  expansiune socio-economica si cultural-educativa, zona 
comunei noastre ramane in continuare o zona agricola cu potential florar, 
pomicol si apicol, fata de care cetatenii nostri au un puternic atasamant. 
          Apicultura – ca ramura agricola a sectorului zootehnic si agriculturii, 
trebuie sa beneficieze permanent de suport in derularea programelor europene, 
nationale si zonale. 
           Cresterea albinelor este o indeletnicire traditionala la scara nationala, de  
la care nu facem exceptie, cu un important rol economic, ecologic si social. 
           In acest fel, in mod direct, putem sustine calitatea sanitar-veterinara a 
mierii si produselor derivate folosite si in alte ramuri industriale sau comerciale. 
            Activitatea de stuparit si baza melifera, flora pentru polen, presupun 
deplasarea permanenta a stupilor cu mijloace de transport, in vederea amplasarii 
stupilor in pastoral sau iernat. 
           Tinand cont de importanta deosebita a acestui aspect, organizarea si 
sustinerea stuparitului trebuie sa reprezinta o prioritate pentru autoritatile 
administratiei publice locale. 
           Avand in vedere modificarile legislative determinate de Legea nr. 
383/2013, in speta art. 16  - prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea 
nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare - propun Consiliului 
Local adoptarea unei hotarari  privind acordarea scutirii de la plata taxei pentru 
mijloacele de transport autopropulsate inregistrate in circulatie, care efectueaza 
deplasarea stupilor in pastoral, in consecinta 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, drept pentru care supun spre apobare 
Consiliului Local al Comunei Domneşti, proiectul de hotarare in forma 
prezentata. 
            
 
 
 

PRIMAR, 
BOŞCU NINEL CONSTANTIN 

 
 
 
 



RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr. 383/2013 – Legea 
apiculturii, publicata in Monitorul Oficial nr. 14/09.01.2014,  

 
 ” Art. 16  

(1) 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.” 
 

Având în vedere cele invocate mai sus pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor Legii nr. 383 din 24 decembrie 2013 si în baza dispoziţiilor art. 44 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, faţă de considerentele 
expuse anterior Biroul Impunere si Incasare Taxe si Impozite Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Domneşti, avizează favorabil 
Proiectul de Hotărâre 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, proiect ce îndeplineşte condiţiile legale pentru a 
fi aprobat. 

 
 
 

Sef Birou Impunere si Incasare Taxe si Impozite Locale, 
Ion Marinela 

  
 
 
 


