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Hotărârea 

Nr. 61 din 19 dec 2011 
 

privind modificarea unor impozite, taxe şi tarife locale  
pe anul 2012 în comuna Dudeştii Noi  

 
având în vedere prevederile art.139 alin. (2) din Constituţia României, republicată;  

luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, 

analizând prevederile: 
a) art. 27 art.36 alin.(2) lit. b) şi alin(4) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 5 alin.(1) lit.a), alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit. b), art.27, din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

c) titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

d) Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, 

e) O.G. nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local 
pentru anul 2012 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 
precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. _____________, calitate acordată de prevederile  art. 33 din 
legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. _________________;   

c) raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local, 
 

ţinând seama de dispoziţiile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. b. combinate cu cele ale 
alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c. şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. 
b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu 10 voturi pentru --- voturi împotrivă; ---- abţineri; din totalul de 
10 consilieri prezenţi, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE  
 

Art.1.- (1) Potrivit prevederilor art.287 din Codul fiscal, următoarele impozite şi 
taxe locale determinate pe bază de cotă procentuală se modifică după cum urmează: 

a) impozitul pe clădiri şi terenuri rămâne la valorile din anul 2011; 
b) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru persoane juridice 

rămâne la valorile din anul 2010, respectiv la 1% din valoarea de proiectare a 
construcţiei, cu actualizările ulterioare în funcţie de execuţia proiectului; 

c) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru persoanele fizice 
rămâne la valorile din anul 2010, respectiv la 0,5% din valoarea de proiectare a 
construcţiei, dar nu mai puţin de 0,5% din valoarea de impozitare conform Anexei 1, cu 
actualizările ulterioare în funcţie de execuţia proiectului; 

d) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de demolare se stabileşte la 0,1% din 
valoarea de impozitare a construcţiei; 

e) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţeaua publică de apă sau canalizare, prevăzută la art.258 alin.(6) din 
Codul fiscal, se majorează la valoarea de 13 lei; 

 (2) Potrivit prevederilor art. 287 din Codul fiscal, modificarea impozitelor şi taxelor 
locale stabilite în sume fixe, peste nivelul celor aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.1514/2006, este prevăzută în partea I a Anexei nr.1. 

Art. 2. Conţinutul articolului 1 va modifica articolul 4 din H.C.L. 32/29 07 0211.  
 
Art. 3.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei Dudeştii Noi  şi 
Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe 
pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
                Cons. Goşa Ioan     Contrasemnează: 
                                                                                             SECRETAR, 
      Nicolae GEHL 
 
 
L.S. ________________________ 

 
 
 
 


