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Hotărârea 

Nr. 2 din 23 ian 2012 
 

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 modificările aduse de O.U.G.125/2011Legii nr 571/2003 privind 
Codul fiscal, 

analizând 
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 comisiei de specialitate ECOF 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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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI  
 

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, adoptă cu 11 voturi pentru --- voturi împotrivă; ---- abţineri; din totalul 
de 11 consilieri prezenţi, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE  
 

Art. 1.- Se modifică parţial partea referitoare la impozitarea mijloacelor de transport 
din Anexa nr. 1 a H.C.L. nr. 32/29 07 2011 în conformitate cu anexa la prezenta. 

 
Art. 2.- 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. ________________________ 
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Anexă la HCL nr. 2 din 23 ian 2012 
 

 

 

Impozitarea autovehiculelor de transport marfă  

cu masa toatală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
 
 

 



 
 

 


