
                                       ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROIECT
           

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013,

la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
-  prevederile  art.  unic   al  O.G. nr.  1  din  9  ianuarie  2013  pentru  reglementarea  unor  măsuri 

financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale;
- prevederile H.G. nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
2013;
      - 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 Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, adoptată sub 
nr. 34 din 19.12.2012 privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

Examinând:
- expunerea de motive  nr.139 din 22.01.2013  a  primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul de specialitate nr.138 din 22.01.2013 ;
- raportul  nr. 140 din 22.01.2013  al  comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 141 din 22.01.2013  al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;
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 - Pentru anul 2013, se stabilesc  impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilabile acestora, la 
nivelul  prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, adoptată sub 
nr. 34 din 19.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
       Art.  2 -     Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Gheorghe Doja,   compartimentul 
contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Gheorghe  Doja  şi  Instituţiei 
Prefectului-  judeţul  Ialomiţa,   în  vederea  exercitării controlului  cu privire  la  legalitate  şi  se aduce la 
cunostinţă publică, 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. 4
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 22.01.2013

http://www.gheorghedojail.ro/


             R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 139 din 22.01.2013

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

judeţul Ialomiţa, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- posibilitatea legală, ca pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale să poată 
adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevăzute 
în Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cel mult până 
la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale respective,  adoptate de 
către acestea pentru anul 2012;

În conformitate cu:
-  prevederile  art.  unic   al  O.G. nr.  1  din  9  ianuarie  2013  pentru  reglementarea  unor  măsuri 

financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale;
- prevederile H.G. nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
2013;
      - 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 Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, adoptată sub 
nr. 34 din 19.12.2012 privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

            Examinând:
  - raportul de specialitate nr. 138 din 22.01.2013 ;

  Propun adoptarea unei hotărâri a consiliului local prin care  pentru anul 2013,  să se stabilească 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilabile acestora, la nivelul   prevăzut în Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, adoptată sub nr. 34 din 19.12.2012 privind stabilirea 
impozitelor  si  taxelor  locale  pentru  anul  2013,  la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul 
Ialomiţa.conform proiectului de hotărâre.

             Pentru care am încheiat prezenta.

    Primar,
Ion Mihai



              R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr.  138 din 22.01.2013

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

Doja, judeţul Ialomiţa, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

Pornind de la necesitatea şi oportunitatea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2013,  la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa  şi  ţinând  cont  de   modificările 
legislative  de la finele lunii decembrie 2012 şi începutul lunii ianuarie 2013, 

În conformitate cu:
- prevederile art. unic  al O.G. nr. 1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale;
-  prevederile  H.G. nr.  1.309  din  27  decembrie  2012  privind  nivelurile  pentru  valorile 

impozabile,  impozitele  şi  taxele  locale  şi  alte  taxe  asimilate  acestora,  precum  şi  amenzile 
aplicabile începând cu anul 2013;
      - 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  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa, 
adoptată sub nr. 34 din 19.12.2012 privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2013 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

Având în vedere:
- posibilitatea legală, ca pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local  să poată adopta o 
hotărâre privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevăzute 
în Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
2013,  cel  mult  până  la  nivelurile  prevăzute  prin  hotărârile  autorităţilor  administraţiei  publice 
locale respective, adoptate de către acestea pentru anul 2012;

 Propun iniţierea unui proiect de  hotărâre a consiliului local prin care,  pentru anul 2013, să 
se stabilească  impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilabile acestora, la nivelul  prevăzut în 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, adoptată sub nr. 34 din 
19.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.   

Pentru care am încheiat prezentul.

      Inspector,
                                                                          Frîncu Cornelia     



                                   ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
                   Comisia juridică şi de disciplină,
                         Nr.  140 din 22.01.2013

RAPORT
 pentru   avizarea proiectului de hotărâre  privind

 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013,
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

          Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

 -  prevederile  art.  unic   al  O.G. nr.  1  din  9  ianuarie  2013  pentru  reglementarea  unor  măsuri 
financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale;

- prevederile H.G. nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
2013;
      - 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 Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, adoptată sub 
nr. 34 din 19.12.2012 privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

   Examinând:
    - expunerea de motive  nr.  139 din 22.01.2013;

 - raportul de specialitate nr.  138 din 22.01.2013;
  - proiectul de hotarâre prezentat de primarul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomiţa,

       Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,   proiectul de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale, pentru anul 2013, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,



                                                              ROMÂNIA
                                                     JUDEŢUL IALOMIŢA
                              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,
                               protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local,
                                                           Nr.  141 din 22.01.2013

RAPORT
 pentru   avizarea proiectului de hotărâre  privind

 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013,
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

          Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local,

Având în vedere:
 -  prevederile  art.  unic   al  O.G. nr.  1  din  9  ianuarie  2013  pentru  reglementarea  unor  măsuri 
financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale;

- prevederile H.G. nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
2013;
      - 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 Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, adoptată sub 
nr. 34 din 19.12.2012 privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

   Examinând:
    - expunerea de motive  nr. 139 din 22.01.2013 ;

 - raportul de specialitate nr. 138 din 22.01.2013  ;
  - proiectul de hotarâre prezentat de primarul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomiţa,

       Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,   proiectul de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale, pentru anul 2013, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 
mediului şi turism, din cadrul  consiliului local,


