
           ROMANIA  

   JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL  GAESTI  

 

   PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind  modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr. 112/14.12.2017 privind  stabilirea 

nivelului impozitelor si taxelor locale pentru 

anul fiscal 2018 în Orasul Gaesti 

 

     În temeiul art. 45 alin.(2) lit. c) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea Administratiei publice 

locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

-  luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

 Având în vedere : 

-  expunerea de motive a Primarului Orasului  Gaesti , jud. Dambovita ;  

- raportul nr.13.742/30.18.2018 al Serviciului Impozite şi taxe 

locale la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii privind  stabilirea nivelului 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018; 

In conformitate cu   : 

- art. 36 alin. (1), alin.(2) lit. b) şi art.36, alin.(4), lit.c) din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.5,alin.(1) lit.,,a” ,art.16 alin.(2) ,art. 20, alin.(1) lit. b) si art.30 din Legea nr.273 /2006 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile  art. 475 alin.1 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-prevederile O.G. nr.2/2001 privind juridic al contraventiilor,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 



-H.G. nr. 1/2016-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;  

- prevederile Legii  117/1999 , privind taxele  extrajudiciare de  timbru ; 

- avizul comisiei de buget finante  si a comisiei juridice   din  Consiliului local al Orasului Gaesti  

; 

 

HOTARASTE : 

 

 

ART.1 –Se  modifica Hotararea  Consiliului Local Gaesti  nr. 112/14.12.2017 privind  stabilirea 

nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în Orasul Gaesti , prin adaugarea 

taxei  pentru eliberarea  autorizatiilor  sanitare de  functionare , in cuantum de  20 lei . 

ART.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul Orasului Gaesti  si Serviciul 

Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale si Informatica . 

ART .3 -Prezenta hotarare se  comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita , persoanelor 

si serviciilor mentionate la art.  2 din hotarare  . 

 

 

 

 

 

INITIATOR  ,  

Primar  ,  

 

Gheorghe Grigore   

 

 

                                                                                              Avizat de legalitate  ,  

                                                                                                       Secretar  ,  

                                                                                               Jr. Diaconu  Mitica  

 

 



 

 

 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

 

privind  modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr. 112/14.12.2017 privind  stabilirea 

nivelului impozitelor si taxelor locale pentru 

anul fiscal 2018 în Orasul Gaesti 

 

 

 

      Intrucat  , la momentul redactarii  Hotararii Consiliului Local Gaesti  , mai sus amintite , a 

fost omisa  taxa  prevazuta de  art. 475 alin1 din Legea 227/20015 privind Codul Fiscal  , se 

impune  modificarea  hotararii prin adaugarea acestei taxe , in cuantum de 20 lei .  

 

 

 

 

PRIMAR  , . 

Gheorghe Grigore   

                                        


