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HOTĂRÂREA Nr.  64  

din  29 august 2013 
 

pentru modificarea Anexei nr.8 pct.1 a HCL nr.3/04.01.2013 privind divorţul pe cale administrativă 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară, astăzi 29.08.2013 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Domneşti; 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti nr.10741/26.08.2013; 
• Raport de specialitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Domneşti 

nr.10740/26.08.2013; 
• Prevederile Legii nr. 127/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative; 
• Prevederile art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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; 
• Prevederile art.6 alin.9 din Legea nr. 52/2003 privind transparentă decizională în administrația publică, 

cu modificările și completările ulterioare;Avizul comisiilor de specialitate; 
 
În temeiul art.36 alin (2) lit.b, 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 modifică Anexa nr.8 pct.1 a HCL nr.3/04.01.2013 privind impozitele și taxele locale pentru 
anul 2013, prin introducerea unei noi litere, lit. g, cu următorul cuprins: „Taxa pentru îndeplinirea procedurii de 
divorț pe cale administrativă în cuantum de 500 lei”, aceasta urmând a se aplica începând cu data de 01.09.2013.      

Art.2  Începând cu data de 01.09.2013, se revocă pct.1 al art.1 din HCL nr.3/04.01.2013. 
Art.3  Primarul Comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 
 
 
                           Preşedinte de şedinţă, 
                                         Iancu Ilie                                                                                  

                    Contrasemnează 
                                                                                                                        /Secretar,  

                                                                                                                                    Zanfir Maria 
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Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    

 


