ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea H.C.L. al comunei Gogoșari nr. 54/27.12.2018 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOŞARI
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Gogoșari nr. 2544/20..05.2019;
- referatul de specialitate nr. 2611/23.05.2019;
- anunțul public nr. 2632/27.05.2019 și procesul-verbal de afișare;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gogoșari nr. 54/27.12.2018 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019;
- raportul nr. 3100/25.06.2019 al comisiei economică, dezvoltare regională, integrare europeană
și pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții;
- prevederile art. 56 alin. (1), art.120 alin.(1) și (2), art.139 alin.(2) din Constitutia Romaniei,
republicată;
- prevederile art.4 și art. 9 pct.3 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la
15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997;
- prevederile art. 484 alin.(1)-(3), art.486 alin.(2), (3) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Titlului IX- Impozite și taxe locale, Cap. VIII – Taxe speciale, Secţiunea 1, Pct.
161 lit.a) și c) teza I-a din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
-prevederile Ordinului nr.3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de
atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin.(2), art.1.838 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
- prevederile H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile Legii nr.17/20014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, precum și
ale Normelor Metodologice de aplicare ale legii;
- prevederile art. 2 și art.3 din O.G. nr. 13/2001, actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultura;
- prevederile H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, actualizată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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- prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.27, art. 36 alin. (4) lit. c), art.45 alin.(2) lit. c) şi al art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gogoșari
nr. 54/27.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 şi a anexei
nr.1 la hotărâre, după cum urmează:
1. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 care va avea următorul cuprins:
,, Art. 1^1 Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2019 la nivelul
comunei Gogoșari, județul Giurgiu, conform anexelor nr.2-3 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre. ”
2. La articolul ,,Alte taxe locale” din anexa nr. 1 taxa prestări servicii buldoexcavator
se modifică la 150 lei/ora.
3. Articolul ,,Alte taxe locale” din anexa nr. 1 se completează prin introducerea
următoarelor taxe:
- taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri - 30 lei;
- taxă pentru utilizare basculă electronica - 25 lei/cântărire.
4. După anexa nr.1 se introduc două noi anexe, anexa nr. 2 ,,Regulament de stabilire a
procedurii de adoptare a taxelor speciale și a domeniilor în care acestea se pot institui” și anexa
nr.3 ,,Taxe speciale”, având cuprinsul prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. al comunei Gogoșari nr. 54/27.12.2018 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 rămân neschimbate.
Art.III Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 15 zile de la afişare potrivit art. 30
alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.IV Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Gogoșari, compartimentelor de specialitate
pentru ducerea la îndeplinire, și se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chira Iulică

Contrasemnează,
Secretar,
Brebenel Aurelia

Gogoșari, 27.06.2019
Nr. 35
Adoptată cu 10 voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de 10 consilieri în funcție

2/2

