
              ROMANIA   

   JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL  LOCAL GAESTI  

 

PROIECT   DE  HOTARARE 

privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.112 din 14.12.2017 

pentru stabilirea impozitelor  si taxelor locale  pentru anul 2018  

 

     Consiliul Local al Orasului Gaesti , 

 Avand in vedere:  

- expunerea de  motive a domnului primar  , jr. Gheorghe Grigore ; 

- raportul  464/ 10.01.2018 a Serviciului  Buget – Contabilitate , Impozite si taxe  locale  , 

Informatica  ;  

 - avizul  comisiei   pentru  programul  de dezvoltare  economico – sociala , buget finante   din 

cadrul Consiliului Local Gaesti si al Comisiei Juridice  din cadrul Consiliului Local Gaesti  ; 

In conformitate cu  :  

- - prevederile  Ordonantei Guvernului 79//08.11.2017, pentru modificarea si  completarea  

Legii 227/2015 privind  Codul Fiscal  ;  

- art.  59 alin.(1) si (2) din Legea nr.24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 27, art. 36.alin (1 ) , alin .(2) lit. b si alin 4 lit.c din Legea 215/2001 a administratiei 

publice locale  cu modificarile si completarile ulterioare  ;   

In temeiul : 

-prevederilor art.45  ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

SE PROPUNE  : 

 



ART.1 – Se aproba  modificarea partiala a Hotararii Consiliului Local Gaesti  numarul 

112/14.12.2017 pentru stabilirea impozitelor  si taxelor locale  pentru anul 2018, in ceea ce 

priveste anexa  , 4/b, care face parte integranta din preza hotarare .  

ART.2 – Restul prevederilor  Hotararii Consiliului Local Gaesti  numarul 112/14.12.2017 pentru 

stabilirea impozitelor  si taxelor locale  pentru anul 2018 raman neschimbate  .  

ART.3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Orasului Gaesti si  

Serviciul Buget Contabilitate , Impozite si Taxe  Locale , Informatica .  

ART .4 – Prezenta hotarare se  comunica Institutiei Prefectului –Judetul Dambovita , Primarul 

Orasului Gaesti si  Serviciul Buget Contabilitate , Impozite si Taxe  Locale , Informatica. 

 

 

INITIATOR      , 

Primar   ,  

GHEORGHE  GRIGORE  

 

 

 

                                                                                     Avizat de  legalitate    ,  

                                                                                 Secretar   ,  

                                                                                Jr . Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

la proiectul de hotarare privind privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.112 

din 14.12.2017 

pentru stabilirea impozitelor  si taxelor locale  pentru anul 2018 

. 

 

 

  Solicit adoptarea prezenului proiect de hotarare  vare vizeaza modificarea  Hotararii Consiliului 

Local Gaesti  nr.112 din 14.12.2017 pentru stabilirea impozitelor  si taxelor locale  pentru anul 

2018 , in ceea ce priveste anexa 4/b  modificare care se impune  in raport de aparitia  O.U.G nr. 

79 / 08.11.2017 pentru  modificarea si completarea Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal  .  

 

 

Primar   ,  

GHEORGHE  GRIGORE 


