
                                  ROMÂNIA
                        JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROIECT
 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxei  de utilizare a 
Bazei sportive multifuncţionale TIP II- comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:  
-  prevederile art. art. 7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică, republicată,
  -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a), 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.  486   din  Legea  nr.  227  din  8  septembrie  2015 privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  cap.  IX  pct.  164 din H.G.  nr.  1 din 6 ianuarie  2016  pentru aprobarea Normelor
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015 privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive nr. 1042 din 31.03.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  de specialitate nr. 1041 din 31.03.2016;
- raportul  nr. 1057 din 01.04.2016 al comisiei juridice şi de disciplină; 
- raportul  nr. 1058 din 01.04.2016 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului; 
 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct.6, art.45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit.

b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1 – Se aprobă regulamentul de instituire a taxei de utilizare a Bazei sportive multifuncţionale
TIP II- comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta.

Art.  2 -     Prezenta  hotărâre se comunică  Primarului  comunei Gheorghe Doja,  viceprimarului
comunei,   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 grija secretarului comunei Gheorghe Doja,  prin afişare la
sediul autorităţii administraţiei publice locale  şi   prin publicare  pe  site www.gheorghedojail.ro.
       Art. 3 – (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. c)  din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) 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. 16
Iniţiată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 01.04.2016
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 Anexă la pr. H.C.L. nr. 16 din 01.04.2016

R E G U L A M E N T

privind instituirea taxei de utilizare a Bazei  Sportive 
multifuncţionale TIP II- comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Art.1 – (1) Conform art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227 din 2015, cu modificările şi
completările  ulterioare,  Consiliul  local  poate  institui  taxe  pentru  utilizarea  temporară  a
locurilor publice.

 (2)  Pentru utilizarea temporară a   Bazei Sportine Multifuncţionale tip II din comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  se instituie   o taxă locală.  

(3) Taxa  specială se calculează şi se plăteşte în conformitate cu procedura prevăzută
în prezentul regulament.

Art.2.  Taxa  de  utilizare  a  Bazei   Sportive   multifuncţionale  TIP  II-  comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, se va încasa numai de la persoanele fizice şi juridice, care
beneficiază  de  utilizarea  temporară  a  acestei  baze,  în  funcţie  de  numărul  de  ore,   prin
Inspectorul (casier) al Compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art.3 – (1)  Taxa de utilizare a  Bazei   Sportive  multifuncţionale TIP II- comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, se stabileşte în cuantum de 50 lei/oră.

(2)  Utilizatorii  Bazei   Sportive   multifuncţionale  TIP  II pot  desfăşura  activitate
sportivă  atât  pe  timpul  zilei  cât  şi  pe  timpul  nopţii,  baza  fiind  prevăzută  cu  instalaţie
nocturnă.

(3) Utilizatorii  Bazei   Sportive  multifuncţionale  TIP II pot  beneficia de acces la
vestiare şi  grupuri sanitare.

Art.4  -   Şcolii  Gimnaziale  din  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,   care
utilizează Baza  Sportive multifuncţionale TIP II, nu i se va percepe taxă. 

Art.5  –  (1) Activităţile   sportive  ce  se  vor  desfăşura  în  incinta  Bazei   Sportive
multifuncţionale TIP II,  vor  necesita acordul Primarului comunei Gheorghe Doja, după
care vor achita taxa prevăzută la art.  3 alin. (1) din prezentul,  la  Inspectorul (casier) al
Compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

(2)  Programul de utilizare  Bazei  Sportive  multifuncţionale TIP II se va stabili în
funcţie de solicitări.

Art.6  - Sumele încasate conform prevederilor prezentului regulament se constituie în
venituri la bugetul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

              

                                 Primar,                                           Avizat  pentru legalitate
                                Ion Mihai                                                   Secretar,

                                          Praf Monica



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 1042 din 31.03.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării

Regulamentului de instituire a taxei  de utilizare a 
Bazei sportive multifuncţionale TIP II- comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având în vedere:
-  prevederile art. art. 7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, republicată,
  -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a), 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. 486  din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile cap. IX  pct. 164 din H.G.  nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015 privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- raportul  de specialitate nr. 1041 din 31.03.2016;
Propun ca, în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct.6, art.45 alin. (2) lit.

c) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, să  se  adopte  hotărârea  pentru
aprobarea  Regulamentului  de  instituire  a  taxei   de  utilizare  a   Bazei  sportive
multifuncţionale TIP II- comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform proiectului de
hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul. 

Primar,
Ion Mihai



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 1041 din 31.03.2016

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării

Regulamentului de instituire a taxei  de utilizare a 
Bazei sportive multifuncţionale TIP II- comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având în vedere:
-  prevederile art. art. 7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, republicată,
  -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a), 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. 486  din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile cap. IX  pct. 164 din H.G.  nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015 privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct.6, art.45 alin. (2) lit. c) şi art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările  şi completările ulterioare,

Propunem  să se iniţieze un proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului
de  instituire  a  taxei   de  utilizare  a   Bazei  sportive  multifuncţionale  TIP  II-  comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul. 

         Viceprimar,            Inspector contabilitate,
Gogoţ Clementin                                                  Dorobanţu Gilica



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia juridică şi de disciplină,
Nr. 1057 din 01.04.2016

RAPORT
privind avizarea proiectului de hotărâre

pentru aprobarea Regulamentului de instituire a taxei  de utilizare a 
Bazei sportive multifuncţionale TIP II- comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică şi de disciplină,

Având în vedere:
-  prevederile art. art. 7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, republicată,
  -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a), 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. 486  din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile cap. IX  pct. 164 din H.G.  nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015 privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  1042  din  31.03.2016  întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja;
- raportul  de specialitate nr. 1041 din 31.03.2016;
Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem ca, în

temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct.6, art.45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, să se adopte hotărârea
pentru  aprobarea  Regulamentului  de  instituire  a  taxei   de  utilizare  a   Bazei  sportive
multifuncţionale TIP II- comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform proiectului de
hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul. 

Comisia juridică şi de disciplină,



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
Nr. 1058 din 01.04.2016

RAPORT
privind avizarea proiectului de hotărâre

pentru aprobarea Regulamentului de instituire a taxei  de utilizare a 
Bazei sportive multifuncţionale TIP II- comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia  pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate  şi  familie,
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

Având în vedere:
-  prevederile art. art. 7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, republicată,
  -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a), 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. 486  din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile cap. IX  pct. 164 din H.G.  nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015 privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  1042  din  31.03.2016  întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja;
- raportul  de specialitate nr. 1041 din 31.03.2016;
Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem ca, în

temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct.6, art.45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, să se adopte hotărârea
pentru  aprobarea  Regulamentului  de  instituire  a  taxei   de  utilizare  a   Bazei  sportive
multifuncţionale TIP II- comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform proiectului de
hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul. 

Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
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