
 

PROIECT DE HOTARARE 

___________________________________________________________________________ 

ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA PECHEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T A R A R E A NR._____ 

DIN 27.10.2009 

 

PRIVIND: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010. 

_________________________________________________________________________ 

Initiator: Iancu Boldea, primarul comunei Pechea, judetul Galati; 

Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 10.567 din 28.09.2009 ; 

 

Consiliul local al comunei Pechea, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din 

27.10.2009; 

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata la nr.10.567 din 

28.09.2009; 

Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de 

specialitate al primarului comunei, inregistrat la nr. ________________; 

Avand in vedere rapoartele de avizare ale Comsiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului local, inregistrate la nr. ________________;  

Avand in vedere prevederile art.253, al.(2) si (6), art.255, al.(2), art.247, lit. b) si art. 

258, al.(1), art.260, (2) si art.265, al.(2), art.286, (1) si (4),  art.287 si art.288, al.(1) din Titlul 

IX – “Impozite şi taxe locale” -din Legea nr. 571/23.12.2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere anexa la Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titului 

IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului 

nr.44/2004, modificata si completata prin HG 956/24.09.2009; 

Avand in vedere art.1 si 3 din Hotararea Guvernului nr. 956 din 24.09.2009 

privind nivelurile pentru vlorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate 

acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010; 

Avand in vedere prevederile art.27 din Legea nr.273 din 18.07.2006 privind finantele 

publice locale; 

Avand in vedere prevederile art.36, al.(2), lit.b) si al.(4), lit.c) din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza art. 45, al.(1) din Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

H O T A R A S T E: 

 

Art.1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2010, dupa cum urmeaza: 

a) Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele 

locale pentru anii 2009 si 2010, constituind anexa nr.1; 

b) Cota prevazuta la art.253, al.(2) din Codul Fiscal se stabileste la 1,50%; 

c) Cota prevazuta la art.253, al.(6) din Codul Fiscal se stabileste la 10%. 



 

Art.2 Bonoficatia prevazuta conform art.255, al.(2), 260, al.(2) si 265, al.(2) din Codul 

Fiscal se stabileste dupa cum urmeaza: 

a) in cazul impozitului pe cladiri, la 10%; 

b) in cazul impozitului pe teren, la 10%; 

c) in cazul taxei asupra mijloacelor de trasport, la 10%. 

 

Art.3 Pentru determinarea impozitului pe cladiri, a taxei pentru eliberarea autorizatiei 

de construire, precum si a impozitelor pe teren, pentru anul 2010, se stabilesc, conform 

art.247, lit. b), art. 258, al.(1), urmatoarele zone si ranguri: 

-pentru intravilan- ZONA A, rang IV-sat Pechea; 

- ZONA A, rang V-sat Lupele si 

-pentru extravilan- ZONA A. 

 

Art.4 Se majoreza cu 10% nivelul impozitelor si taxelor locale, prevazute in art.287 

din Codul fiscal cu exceptia impozitului pe terenurile din extravilanul localitatii, conform 

notei din anexa nr.1. 

 

Art.5 Se aproba scutire de la plata pentru: 

a) impozitul pe cladire pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoane fizice cu gradul de 

handicap: grav si accentuat, conform art.286, al.(1) din Codul fiscal. 

b) impozitul pe teren pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice cu 

gradul de handicap: grav si accentuat, conform art.286, al.(2) din Codul fiscal. 

c) impozitul pe cladire, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea 

certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire in cazul unor calamitati naturale; 

conform art.286, al.(4) din Codul fiscal. Precum si scutirile prevazute de lege. 

 

Art.6 Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.7 (1) Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefect a judetului Galati in vederea 

exercitarii controlului cu privire la legalitate. 

                     (2) Prezenta hotarare va dusa la indeplinire de primarul comunei iar la cunostinta 

publica, prin afisare la sediul Consiliului local Pechea, de secretarul comunei. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR, 

    CRISAN DUMITRACHE      GICA SALCEANU 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

PRIMAR,        AVIZAT, 

IANCU BOLDEA      SECRETAR, 

GICA SALCEANU 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA PECHEA 

PRIMAR,  

NR. 10.567 din 28.09.2009 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Prevederile art. 36, al.(2), lit. b) si al.(4), lit. c) din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, arata ca atributiile de a stabili impozitele si taxele locale intra in 

competenta consiliului local. 

 

Analizand prevederile art.1, al.(1) si art.3 din Hotararea Guvernului nr. 

956/24.09.2009, am constatat ca pentru anul 2010 consiliul local trebuie sa 

adopte hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in termen de 45 

de zile de la publicarea acesteia in monitorul oficial, iar nivelurile pentru 

valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, 

precum si amenzile aplocabile in cepand cu anul fiscal 2010 sunt prevazute in 

aneaxa la hotarare. 

 

Conform Codului Fiscal, adoptat prin Legea nr. nr.571/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare, respectiv: art.253, al.(2) si (6), art.255, al.(2), 

art.247, lit. b) si art. 258, al.(1), art.260, (2) si art.265, al.(2), art.286, (1) si (4),  art.287 si 

art.288, al.(1), atribuie consiliului local prerogativul de a stabili impozitele si taxele locale, 

cote de impozitare, bonificatii, scutiri si contraventii prezentate in anexa intre limite, precum 

si de stabili majorarea impozitelor taxelor locale pentru anul fiscal 2010. 

 

Propun ca nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010 sa fie 

cele din anexa nr.1 la proiectul de hotarare. 

 

Fata de cele prezentate, consider ca este oportun aplicarea legii si propun 

spre dezbatere si aprobare consiliului local proiectul de hotarare anexat. 

 Solicita raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr.1 si 3 din cadrul  

consiliului local Pechea. 

 

PRIMAR, 

IANCU BOLDEA 
 

 


