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HOTĂRÂREA Nr. 90 
din 23 decembrie 2013 

 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2014 la nivelul comunei Domnești 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară 
 

Având in vedere: 
• Proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Domnesti; 
• Nota de fundamentare a Serviciului Buget, finanţe, impozite şi taxe nr. 17080 din 

18.12.2013 prin care se propun nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014, 
stabilite prin: 

o Constituţia României - art.56; 
o Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul IX – Impozite si Taxe Locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
o HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
o HG nr.1309/28.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 
cu anul 2013; 

o HG nr.1697/17.12.2008 privind aprobarea nivelului impozitului pe mijloacele de 
transport prevăzute la art.263 alin.(4) şi (5) din Legea 571/2003 privind Codul 
Fiscal. 

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate; 
• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi completări ulterioare; 

 
 

În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(4) lit.c) şi art.45 alin.(1) şi (2) lit.c) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 
 

Art.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2014, aplicabile la nivelul comunei 
Domnesti, conform Anexelor 1-13 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Pentru calcularea impozitelor si taxelor pe terenurile situate in intravilan, conform 

art.258 alin.(2) si alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, la nivelul comunei se stabilesc zona si 
rangul dupa cum urmeaza: 

                                  - satul Domnesti – zona A, rangul IV. 
                                  - satul Teghes      – zona A, rangul V.  
 



Art.3 Pentru calcularea impozitelor si taxelor pe terenurile situate in extravilan, conform 
art.258 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, la nivelul comunei se stabilesc zona si rangul dupa cum 
urmeaza: 

 
                                  - satul Domnesti – zona A, rangul IV. 
                                  - satul Teghes     – zona A, rangul V.  
 

Art.4 Prezenta hotărâre are caracter normativ. 

Art.5 Primarul comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
 

 
                    Preşedinte de şedinţă, 
                             Stoian Florin                                                                                   
 
 

                                                              
Contrasemnează, 

                                                                                            Secretar,  
                                                                                                                 Zanfir Maria 
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