ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea H.C.L. al comunei Daia nr. 69/20.12.2017 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018, modificată prin HCL al comunei Daia
nr.2/29.01.2018
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
-Nota de fundamentare întocmită de Compartimentul Agricol, Cadastru și Urbanism nr.
828/08.02.2018;
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 838/08.02.2018;
-raportul de specialitate al Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe Locale
nr.882/09.02.2018;
-H.C.L. al comunei Daia nr.69/20.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
fiscal 2018, modificată prin HCL al comunei Daia nr.2/29.01.2018;
-raportul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană nr. 15/26.02.2018;
-raportul comisiei juridică și apărarea ordinii publice nr. 21/26.02.2018;
-prevederile art. 5 alin. (2) şi art. 8 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, actualizată, cu modificările și completările
ulterioare;
-prevederile Ordinului comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului
dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a
prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Ordinului comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului
dezvoltării regionale și administrației publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a
prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 473 și art. 475 alin. (2) și art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificărileși competările ulterioare;
- prevederile art.30 alin. (1), (2), (4), (5) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
-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 HG 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
-prevederile H.G. nr. 343/2017 de aprobare a Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii;
-prevederile Legii nr.544/2001 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) și 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 anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al
comunei Daia nr. 69/20.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2018, modificată prin H.C.L. al comunei Daia nr.2/29.01.2018, după cum urmează:
1. La CAP. V, intitulat ,,Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor”,
art. 22 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
,, Art. 22 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt:
- 50 lei/atestat de producător din sectorul agricol;
- 30 lei /carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;
-20 lei/fiecare carnet de comercializare solicitat suplimentar;
- 20 lei/an viza atestat de producător. ”
2. La CAP. IX, intitulat ,,Alte taxe locale”, după punctul 8 al art. 33, se vor introduce
două noi puncte, punctul 9 și punctul 10, cu următorul cuprins:
,, 9. Taxă întocmire/procesare dosar vânzare teren situat în extravilan conform Legii nr.
17/2014 - 50 lei/dosar.”
10. Taxă pentru recepție la terminarea lucrărilor de construire sau desființare:
- 100 lei pentru persoane fizice:
-200 lei pentru persoane juridice.”
Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. Daia nr.69/20.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul fiscal 2018, modificată prin H.C.L. al comunei Daia nr.2/29.01.2018, rămân
neschimbate.
Art.III Dispozițiile prezentei hotărâri pot fi atacate în condițiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.IV Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, compartimentelor de specialitate pentru
ducerea la îndeplinire, și se va aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IVAN PETRE

Contrasemnează,
SECRETAR,
BREBENEL AURELIA

Daia, 28.02.2018
Nr. 15

Adoptată cu _9___voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de _9__consilieri în funcție

