HOTARARE
cu privire la aprobarea stabilirii taxei pe ora pentru prestarii servicii cu buldoexcavatorul, proprietatea
primariei Gogosari, pe raza comunei Gogosari

Consiliul local al comunei Gogosari, judetul Giurgiu, intrunita in sedinta ordinara;

Avand in vedere:
-

-

expunerea de motive a primarului, nr.1570/15.03.2017;
referatul de specialitate al compartimentului de impozite si taxe, nr.1327/ 02.03.2017;
raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Gogosari pentru
programe de dezvoltare economico-sociala, buget –finante, administrarea domeniului
public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului,
servicii si comert, nr.2347/30.03.2017;
avizul comisiei juridice, inregistrat cu nr.2348/30.03.2017;
prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificata si completata;
prevederil Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 au fost aprobate Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Nota fundamentare privind stabilirea tarifului pentru inchirierea buldoexcavatorului cu
nr.1251/01.03.2017;
prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
prevederile art.5, lit.”e” din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public;
prevederile art. 36, alin (4), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata;
in temeiul art. 45, alin.(2), lit.”c”, art.115, alin.(1), lit’’b”cu respectarea alin.(3) si alin.(6) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

H O T A R E S T E:
Art.1.- Pe data prezentei se aproba suma de 90 lei/ora reprezentand taxa pe ora
pentru prestarii servicii cu buldoexcavatorul, proprietatea primariei Gogosari, pe raza
comunei Gogosari, atat pentru persoane fizice,cat si pentru agenti economici.
Art.2.- Primarul, viceprimarul comunei impreuna cu casierul vor urmari aducerea
la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza,
Secretar,

Consilier Chican Constantin

Chelu Elena Iuliana
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ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
PRIMARIA COMUNEI GOGOSARI
PRIMAR,
DAIA DANUT
Nr.1570/15.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul DAIA DANUT, primar al comunei Gogosari, judetul
Giurgiu, referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea taxei pe ora
pentru prestarii servici cu buldoexcavatorul, proprietatea primariei Gogosari,
pe raza comunei Gogosari, avand in vedere prevederile art.484 din Legea
nr.227/2015-Codul fiscal, propun ca taxa pe ora pentru prestari servicii cu
buldoexcavatorul, proprietatea Primariei Gogosari, unor agenti economici si
a unor persoane fizice sa fie de 90 lei/ora, urmand ca la prima sedinta de
consiliu local sa se adopte o astfel de hotarare.

PRIMAR,
Daia Danut

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
PRIMARIA COMUNEI GOGOSARI
REFERENT,
ENE FLOREA
NR. 1327/02.03.2017

REFERAT
Subsemnatul Ene Florea, referent impozite si taxe in cadrul Primariei
comunei Gogosari, avand in vedere prevederile art.
din Legea
nr.227/2015-Codul fiscal, propun instituirea unei taxe pe ora pentru prestari
servicii cu buldoexcavatorul, proprietatea Primariei Gogosari, la solicitarile
unor agenti economici si a unor persoane fizice.
Instituirea acestei taxe se va face cu aprobarea Consiliului local, in
conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015, modificata si
completata.

Referent impozite si taxe,
Ene Florea

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOSARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogosari pentru programe de
dezvoltare economico- sociala, buget- finante,
administrarea domeniului public si privat
agricultura, gospodarirea comunala, protectia mediului,
servicii si comert

Nr.2.347/30.03.2017

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogosari pentru programe
de dezvoltare economico-sociala, buget–finante, administrarea domeniului public si
privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si
comert, prin urmatorii consilieri:”Pîrvu Iulian, Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică,
Chican Constantin şi Răuţă Gheorghe”, s-au intrunit azi 30.03.2017, avand urmatoarea
ordine de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea taxei pe ora pentru prestarii
servicii cu buldoescavatorul, proprietatea primariei Gogosari, pe raza comunei
Gogosari”.
In urma analizarii expunerii de motive a primarului si a referatului intocmit de
compartimentul de specialitate din cadrul primarie prin care fac propunerea ca taxa pe
ora pentru prestarii servicii cu buldoescavatorul pe raza comunei Gogosari, atat pentru
agenti economici cat si persoane fizice sa fie de ____ lei pe ora, comisia de specialitate
este de acord cu taxa de ____lei/ora pentru prestarii servicii cu buldoescavatorul, supus
la vot de presedintele de comisie a fost aprobata in unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discutii se declara sedinta inchisa .

PREŞEDINTE,
Pîrvu Iulian

SECRETAR,

MEMBRII,

Roşu Cătălin-Mirel

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOSARI
Comisia juridica si apararea ordinii publice
Nr.2.348/ 30.03. 2017

Comisia juridica si apararea ordinii publice compusa din domnii
consilieri:“Licuţă Cătălin-George, Pleşea Ilie şi Chiru Mariana”, in sedinta
de azi 30.03.2017 au analizat urmatoarea ordine de zi:”Proiect de hotarare
privind aprobarea aprobarea taxei pe ora pentru prestarii servicii cu
buldoescavatorul, proprietatea primariei Gogosari, pe raza comunei
Gogosari”.
In urma analizarii raportului intocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotarari in acest sens, fiind supusa la vot se aproba
in unanimitate de voturi de toti cei prezenti.
Nemaifiind alte discutii se declara sedinta inchisa

Preşedinte,
Pleşea Ilie

Secretar,
Licuţă Cătălin-George

Membru,
Chiru Mariana

