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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

HOTĂRÂREA 

Nr.7  din 18 februarie 2015 
privind modificarea Hotărîrea Consiliului Local nr. 82/2014 privind aprobarea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 în comuna Dudeștii Noi 
 
 

Având în vedere prevederile art. 139 alin. (2) din Constituția României, 
republicată;  

 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997, 
 
analizând prevederile: 
a) art. 27, art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările și 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 finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

d) Ordonanței Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 

e) Hotărârii Consiliului Local nr. 37/ 22 octombrie 2012 privind aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot 
institui taxele speciale; 

f)  Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 29 septembrie 2014 privind aprobarea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 în comuna Dudeștii Noi; 

ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local 
pentru anul 2014 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 
precum și condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte, 

 
 avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre 

în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliu 
local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 
având la bază prevederile art. 36, alin.4, lit.a, art.45 alin (2), lit.e, din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
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în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI adoptă prezenta hotărâre. 

 
        Art. I.  Poziția 16 din articolul 103 al Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2014  privind 
modificarea Hotărîrea Consiliului Local nr. 82 din 29.09.2014 privind aprobarea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 în comuna Dudeștii Noi se modifică  și va 
avea următorul conținut: 

 

16. 
 

taxă specială pentru folosință teren extravilan  
 

pentru parcele cu suprafața de 
până la 200 m2 inclusiv - 100 
lei/an 

pentru parcele cu suprafața de 
peste 200 m2 - 100 de lei pentru 
primii 200 m2 şi 0,05 lei/m2 pentru 
ce depăşeşte 200 m2  

 
Art. II. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în 

mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și 
prefectului județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 
Primăriei și prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

  
 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
             Grigore-Bogdan RIȘCO 
                                                                                            SECRETAR  
                                                                         Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 
                                                                                                
L.S. ________________________ 


