
ROMÂNIA 
     JUDETUL NEAMŢ                                          

      C O M U N A   D OB R E N I 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

PROIECT  de  H O T Ă R Â R E   
 

privind revocarea HCL nr. 9/29.01.2021 pentru completarea HCL nr. 74 din 
16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, 

precum si rectificarea, modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 74 
din16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 

 
 

  

Consiliul Local al comunei Dobreni, judetul Neamţ; 
Având în vedere: 

Referatul de aprobare al primarului comunei Dobreni nr. 841/18.02.2021 
 prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) 

lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), lit. h) precum si art. 486, alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare; 

 dispozitiile art. 344 a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal 
cu  modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. 4, lit. c) – « Atributiile 
consiliului local » precum si ale art 196, alin (1) – « Tipurile de acte 
administrative » din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;  

 

HOTARAŞTE: 
 

   Art. 1.  Se aproba revocarea  HCL nr. 9/29.01.2021 pentru completarea 
HCL nr. 74 din 16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2021.  

  Art.2.   Se aproba rectificarea Anexei nr. 1 « Tabloul  cu valorile  

impozabile,  impozitele  si  taxele  locale  stabilite  in  sume  fixe sau cote 

procentuale pentru anul 2021 “ la HCL nr 74/16.12.2021,  astfel :  
    1.   La  Capitolul V  « Taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor și a autorizaţiilor «  -  art. 474 alin. (1)  se rectifica titlul in sensul ca in loc 
de  «Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban» se va scrie 
«Taxa pentru eliberarea certificatului  de urbanism in mediul rural»  
                                 2. La Capitolul IX „Alte taxe locale” in coloana 2, primul rand  
in loc de „Impozit” se va scrie „Taxa”. 

   Art. 3.  Se aproba modificarea si completarea Anexei 1 « Tabloul  cu 

valorile  impozabile,  impozitele  si  taxele  locale  stabilite  in  sume  fixe sau 

cote procentuale pentru anul 2021 “ la HCL nr 74/16.12.2021,  astfel :  

(1)  La Capitolul IX „Alte taxe Locale”, art.486, alin. (2) – (randul 2 in 
Tabel) „Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor 
destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala” 
se modifica astfel cum este cuprins in anexa . 

 



 

 
 
 
 
 
 

(2)  La capitolul VIII – „TAXE SPECIALE”, Art. 484, alin. (1) – se 
introduce „Taxa cheltuieli postale pentru notificare preemptori privind 
ofertele de vanzare teren extravilan”, astfel cum este cuprins in anexa. 
 

          Art.4.  Biroul Financiar Contabil va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri  
          Art.5. Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
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ROMÂNIA 
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C O M U N A   D OB R E N I 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

H O T Ă R Â R E A  

Nr. 13 din 25.02.2021 

 

privind revocarea HCL nr. 9/29.01.2021 pentru completarea HCL nr. 74 din 
16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, 

precum si rectificarea, modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 74 
din16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 

 
  

Consiliul Local al comunei Dobreni, judetul Neamţ; 
Având în vedere: 

Referatul de aprobare al primarului comunei Dobreni nr. 841/18.02.2021 
 prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) 

lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), lit. h) precum si art. 486, alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare; 

 dispozitiile art. 344 a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal 
cu  modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. 4, lit. c) – « Atributiile 
consiliului local » precum si ale art 196, alin (1) – « Tipurile de acte 
administrative » din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;  

 

HOTARAŞTE: 
 

   Art. 1.  Se aproba revocarea  HCL nr. 9/29.01.2021 pentru completarea 
HCL nr. 74 din 16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2021.  

  Art.2.   Se aproba rectificarea Anexei nr. 1 « Tabloul  cu valorile  

impozabile,  impozitele  si  taxele  locale  stabilite  in  sume  fixe sau cote 

procentuale pentru anul 2021 “ la HCL nr 74/16.12.2021,  astfel :  
    1.   La  Capitolul V  « Taxa pentru eliberarea certificatelor,  
avizelor și a autorizaţiilor «  -  art. 474 alin. (1)  se rectifica titlul in sensul ca in loc 
de  «Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban» se va scrie 
«Taxa pentru eliberarea certificatului  de urbanism in mediul rural»  
                                 2. La Capitolul IX „Alte taxe locale” in coloana 2, primul rand  
in loc de „Impozit” se va scrie „Taxa”. 

 

 

 

 



 

 

 

   Art. 3.  Se aproba modificarea si completarea Anexei 1 « Tabloul  cu 

valorile  impozabile,  impozitele  si  taxele  locale  stabilite  in  sume  fixe sau 

cote procentuale pentru anul 2021 “ la HCL nr 74/16.12.2021,  astfel :  

(3)  La Capitolul IX „Alte taxe Locale”, art.486, alin. (2) – (randul 2 in 
Tabel) „Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor 
destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala” 
se modifica astfel cum este cuprins in anexa . 

 
(4)  La capitolul VIII – „TAXE SPECIALE”, Art. 484, alin. (1) – se 

introduce „Taxa cheltuieli postale pentru notificare preemptori privind 
ofertele de vanzare teren extravilan”, astfel cum este cuprins in anexa. 
 

          Art.4.  Biroul Financiar Contabil va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri  
          Art.5.   Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

. 
  Presedinte de Sedinta                                               Secretar General 

              Apintilioaei  Maria                                           Petrescu Sanda Daniela 
 

 

 

 

 

Total consilieri locali in functie :11, Prezenti:11, Pentru  8, Impotriva: 2 , Abtineri:1   
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