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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 161  din 22.12.2016 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2016 privind impozitele și 
taxele locale pentru anul 2017 precum și alte măsuri fiscale 

 
           Analizând prevederile: 

a) art. 484 din Legea privind Codul fiscal nr. 227/2015, cu modificările și completările 
ulterioare; 

b) art. 26 alin. (1) lit. b) și c) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 
101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2016 privind impozitele și taxele locale pentru 
anul 2017; 

d) Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot 
institui taxele speciale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 22.10.2012, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr.11350/2016, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. (6), 
teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către 
administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

a) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  
înregistrat sub nr.11349/ 2016;   

b) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâreîn 
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 (2) lit. d), art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea 

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

 
 în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
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Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre 
 

              Art. I. - Punctul 1 din tabelul din cadrul articolului 102 al Hotărârii Consiliului Local 
nr. 106/2016 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2017 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 

1.  taxă specială de gospodărire comunală  66 lei/gospodărie/an 
pentru beneficiarii cu 
contract de salubrizare, 
taxă inclusă în tariful de 
salubrizare colectându-
se împreună cu acesta 
300 lei/gospodărie/an 
pentru beneficiarii fără 
contract de salubrizare 

 
Art. II. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului judeţului Timiș, primarului 
comunei,  și se aduce la cunoștinţă publică prin afișare, precum și prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.  

 
 

        
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A0 
LL/LL 
EX.4 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Ion GOȘA  

L.S. 

http://www.pcdn.ro/

