
                               ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROIECT

              
H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  25 din 15.06.2011 
pentru  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere :

       - prevederile art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din  Legea nr. 273/2006 privind  finanţele  publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare,
       - prevederile  art. 288 alin. (1) şi (2) şi art. 289 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare,
              - prevederile pct. 224 şi pct. 239 din H.G. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
       -  prevederile   art.  5  alin.  (1)  şi art.  17 alin.  (4)  din  O.G.  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu 
modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea   nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,  cu 
modificările şi completările ulterioare,

- prevederile pct. 78 din  O.G. nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.   25  din  15.06.2011   pentru   stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012;

- prevederile art. 58- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative;

Examinând:
- expunerea de motive  nr.  2658 din 07.12.2011 a  primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul de specialitate nr. 2657 din 07.12.2011,
- procesul verbal nr.  2362 din 31.10.2011, 
- raportul  nr. 2659 din 07.12.2011 al  comisiei juridice şi de disciplină,
În temeiul art.  36 alin. (2) lit. b)  şi alin.(4) lit. c), art. 45 alin. (2) litera  c)  şi art. 115 alin. (1) lit. b)  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  modifică şi completează Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  25 din 15.06.2011 
privind   stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012, după cum urmează:
    Art. 1 lit. c), se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    “În cazul unei clădiri  prevăzută la art.253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 10% pentru clădirile care nu au fost 
reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, respectiv la  30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în 
ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota susmenţionată aplicându-se  la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în 
contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, făcând  excepţie clădirile care au 
fost amortizate potrivit legii.”.
       Art.  2 -   (1)  Prezenta  hotărâre se comunică  primarului comunei Gheorghe Doja şi compartimentului contabilitate 
precum şi  Instituţiei  Prefectului-  judeţul  Ialomiţa   în  vederea  exercitării controlului  cu privire la  legalitate  şi  se  aduce  la 
cunostinţă publică prin grija secretarului comunei Gheorghe Doja.
                       (2) Aducerea la cunostinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale  şi   prin 
publicare  pe  site  www.gheorghedojail.ro.
       Art. 3 – Primarul şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gheorghe 
Doja vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate                                   
                   Ion Mihai                                                     Secretar,

                                                                                                         Praf Monica

Nr. 39
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 07.12.2011

http://www.gheorghedojail.ro/


                                  ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
                   Comisia juridică şi de disciplină,
                         Nr. 2659 din 07.12.2011

RAPORT
 pentru   avizarea proiectului de hotărâre  privind

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  25 din 15.06.2011 
pentru  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

          Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

   - prevederile  art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din   Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
       - prevederile  art. 288 alin. (1) şi (2) şi art. 289 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare,
              - prevederile pct. 224 şi pct. 239 din H.G. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,
       - prevederile  art. 5 alin. (1) şi art. 17 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare 
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile pct. 78 din  O.G. nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  25 din 15.06.2011  pentru 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012;

-  prevederile art.  58- 62 din Legea nr.  24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

            Examinând:
            - expunerea de motive  nr.  2658 din 07.12.2011 a  primarului comunei Gheorghe Doja,

  - raportul de specialitate nr.    2657 din 07.12.2011;
  - proiectul de hotarâre prezentat de primarul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomiţa,

       Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre privind  modificarea şi completarea 
Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.   25  din  15.06.2011   pentru   stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,



             R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 2658 din 07.12.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri a consiliului local al comunei Gheorghe Doja, 

judeţul Ialomiţa, în vederea modificării şi completării 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  25 din 15.06.2011 

pentru  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
     - necesitatea şi oportunitatea  modificării impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, la nivelul 

comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:

  - prevederile  art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din   Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
       - prevederile  art. 288 alin. (1) şi (2) şi art. 289 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare,
              - prevederile pct. 224 şi pct. 239 din H.G. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,
       - prevederile  art. 5 alin. (1) şi art. 17 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare 
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile pct. 78 din  O.G. nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  25 din 15.06.2011  pentru 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012;

-  prevederile art.  58- 62 din Legea nr.  24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

            Examinând:
  - raportul de specialitate nr.2657 din 07.12.2011;

  Propun  adoptarea  unei  hotărâri  a  consiliului  local  prin  care  să  se   aprobe  modificarea  şi 
completarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.   25  din  15.06.2011   pentru 
stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale  pentru  anul  2012, la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul 
Ialomiţa, conform proiectului şi anexei la proiectul de hotărâre.

             Pentru care am încheiat prezenta.

    Primar,
Ion Mihai



             R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
        Nr. 2657 din 07.12.2011

R A P O R T 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri a consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul 

Ialomiţa, în vederea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  25 
din 15.06.2011 pentru  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

  Având în vedere: 
  -  necesitatea şi  oportunitatea  modificării impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru anul  2012,  la  nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

În conformitate cu:
  - prevederile  art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din   Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
       - prevederile  art. 288 alin. (1) şi (2) şi art. 289 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare,
              - prevederile pct. 224 şi pct. 239 din H.G. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,
       - prevederile  art. 5 alin. (1) şi art. 17 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare 
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile pct. 78 din  O.G. nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  25 din 15.06.2011  pentru 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012;

-  prevederile art.  58- 62 din Legea nr.  24 din 27 martie 2000,  republicată,  privind normele  de  tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative;

 Consider necesar şi oportun iniţierea  proiectului de hotărâre privind   modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  25 din 15.06.2011 pentru  stabilirea impozitelor 
si taxelor locale pentru anul 2012, astfel:

 Art. 1 lit. c), să se modifice şi să se completeze pentru a avea  următorul cuprins:
    “În cazul unei clădiri prevăzută la art.253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare,  care nu a fost  reevaluată,  cota impozitului pe clădiri  se 
stabileşte la 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă, respectiv la  30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori 
anului  fiscal  de  referinţă,  cota  susmenţionată  aplicându-se   la  valoarea  de  inventar  a  clădirii 
înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima 
reevaluare, făcând  excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii.”.

       
   Pentru care am încheiat prezentul.

    Inspector,
                                                                                        Ion Marilena       



                        ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
               

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu:
− prevederile art.6 alin.2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  

administraţia publică, cu modificările  şi completările ulterioare,
− prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  

modificările  şi completările ulterioare,
      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările şi  
completările ulterioare, 

− prevederile Codului Fiscal şi al Codului de Procedură Fiscală,

Se publică, în vederea cunoaşterii acestuia de către locuitorii comunei Gheorghe  
Doja şi de către orice alte persoane interesate, 

PROPUNERILE 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  25 din 15.06.2011 

pentru  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

Persoanele interesate pot face propuneri, sugestii, opinii şi recomandări în vederea 
îmbunătăţirii acestor propuneri, la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, la  
doamna Ion Marilena,  inspector,  în termen de  10 de zile  de la afişarea prezentului  la 
sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro .

     
       

Data afişării: 31.10.2011

  Primar, Secretar,
                             Ion Mihai         Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/


                        ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr. 2362 din 31.10.2011

  PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi,  31.10.2011

În conformitate cu:
− prevederile art.6 alin.2 din Legea nr.  52/2003 privind transparenţa decizională  în 

administraţia publică, cu modificările  şi completările ulterioare,
− prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările  şi completările ulterioare,
      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

− prevederile Codului Fiscal şi al Codului de Procedură Fiscală,

Astăzi,  data  de  mai  sus,  s-a  procedat  la  afişarea  la  sediul  Consiliului  Local  al 
comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro,  în vederea cunoaşterii acestuia 
de către locuitorii comunei Gheorghe Doja şi de către orice alte persoane interesate,   a 
propunerilor   privind  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Gheorghe Doja nr.  25 din 15.06.2011 pentru  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2012.

     
       

  Primar, Secretar,
                             Ion Mihai         Praf Monica

  

http://www.gheorghedojail.ro/

