
ROMÂNIA
 CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul Local al Comunei Domneşti, întrunit în ședință de lucru

Având în vedere:
 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnești;
 Raportul de specialitate al Biroului de Impunere și Încasare Taxe și Impozite Loca-

le;
 Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti.

In conformitate cu prevederile:
 Constituției României – art. 56;
 Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind impozitele şi taxele  lo-

cale;
 OG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Co-

dul fiscal;
 Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară ga-

rantat în plată;
 Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modifica-

rea şi completarea unor acte normative;
 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările

ulterioare; 
 OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completări-

le  ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4)  lit. c), art.
136 alin.  (8), art.  139 alin. (1),  alin. (3)  lit.  c) si art.  196 alin.  (1) lit.  a) din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă impozitele și taxele locale aplicabile în Comuna Domnești județul Ilfov,
începând cu anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021.

Art.3 La data intrării  în vigoare HCL Domnești nr. 187/2019, precum si
orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Cu ducerea  la  îndeplinire  a prezentului  act  normativ,  se încredinţează Primarul
Comunei  Domnești  prin  Biroul  Impunere  și  Incasare  Taxe  și  Impozite  Locale,
Compartimentul  Registru  Agricol  şi  celelalte  compartimente  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al Primarului Comunei Domnești.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor abilitate, compartimentelor/biroului
de resort și persoanelor interesate prin grija secretarului general al comunei Domnești în
termenul prevăzut de lege. 

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian

                                                                                                   Vizat pentru legalitate,
                                                                                                  /Secretar general al comunei  

                                                                                                  Cojocaru Bogdan Marius

          
          

                                                                                                       

ROMÂNIA

2



 PRIMARIA COMUNA DOMNEŞTI
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Având în vedere:
 Raportul de specialitate al Biroului de Impunere și Încasare Taxe și Impozite Locale.

In conformitate cu prevederile:
 Constituției României – art. 56;
 Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind impozitele şi taxele  locale;
 OG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fis-

cal;
 Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în

plată;
 Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi

completarea unor acte normative;
 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulte-

rioare; 
 OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările  ulte-

rioare,
si în temeiul prevederilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4)  lit. c), art. 136 alin.
(8), art. 139 alin. (1),  alin. (3)  lit. c) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

propun spre dezbatere și aprobare,
următorul Proiect de hotărâre:

1. Se aprobă impozitele și taxele locale aplicabile în Comuna Domnești județul Ilfov, începând
cu anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021.
3. La data intrării în vigoare HCL Domnești nr. 187/2019, precum si orice prevedere contrară
prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
4. Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentului  act  normativ,  se  încredinţează  Primarul  Comunei
Domnești prin Biroul Impunere și Incasare Taxe și Impozite Locale, Compartimentul Registru
Agricol şi celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Domnești.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian
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