
              ROMÂNIA
   JUDEŢUL IALOMIŢA
     COMUNA COCORA

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E
privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.8 din 25.02.2016 

privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016

                    Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere : 
                    -prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin legea nr.199/1997;
                    - prevederile art.20 lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
                    -prevederile Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal ;
                    -prevederile Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală; 
                    -prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare;
                    -adresa nr.4857/06.04.2016 emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa:
                    Examinând:
                    -referatul nr.989/07.04.2016 întocmit de secretarul comunei;
                    -raportul de avizare nr.____/________2016 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                    -raportul de avizare nr.___/______2016 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                     -raportul de avizare nr.____/_____2016 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia mediului, tineret şi sport.
                     În temeiul art.36, alin.(4) lit.,,c", coroborat cu  art.45 alin.(2) lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare,propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 
 

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E :

                      Art.1. Se modifică Hotărârea consiliului local nr.8 din 25.02.2016 privind impozitele 
şi taxele locale pe anul 2016 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                      Art.2.Primarul comunei Cocora prin aparatul propriu de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                      Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor comunei prin 
afişare la sediul primăriei şi în alte locuri publice, prin grija secretarului comunei.

                                  INIŢIATOR PROIECT,
                                           PRIMAR,
                                 Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                            Avizat pentru legalitate,
                                                                                                               Secretarul comunei,
                                                                                                                 Stanciu Constantin
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Astăzi, 07.04. 2016



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1120 din 18.04.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.8 din

25.02.2016 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 18.04.2016, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.8/25.02.2016 privind impozitele şi 
taxele locale pe anul 2016.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN_______________
                                                                                   BADEA  DUMITRU____________________
                                                                                   TOADER  VASILE_____________________
                                                                                   VLAD  DOREL________________________

Emis astazi 18.04.2016
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.1123 din 18.04.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind  modificarea Hotărârii consiliului local nr.8 din

25.02.2016 privind  impozitele si taxele locale pe anul 2016

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 18.04.2016 discuţie,proiectul de 
hotarare privind  modificarea Hotărârii nr.8 din 25.02.2016 privind impozitele şi taxele locale pe 
anul 2016.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU___________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN_____________
                                                                                    TOADER VASILE_________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN___________

Emis astazi, 18.04.2016
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.1126 din 18.04.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind  modificarea Hotărârii consiliului local nr.8 din

25.02.2016 privind  impozitele si taxele locale pe anul 2016
 

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 18.04.2016, a luat
in discutie, proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii cinsiliului local nr.8 din 
25.02.2016  privind   impozitele  si taxele  locale pe anul 2016.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               ARDELEANU  ION__________________
                                                                               BANCIU RĂDEL GEORGEL___________
                                                                               BADEA  DUMITRU___________________
                                                                               VLAD DOREL_______________________

Emis astăzi 18.04.2016
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.989/07.04.2016

R E F E R A T
privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.8/25.02.2016 privind

 impozitele şi taxele locale pe anul 2016

                        Prin adresa nr.4857 din 06.04.2016, Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa a 
comunicat Consiliului local al comunei Cocora faptul că, la Hotărârea Consiliului local nr.8 din 
25.02.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016 la capitolul ,,Alte taxe 
locale" , taxa pentru înregistrarea contractelor şi taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare 
fiscală a stabilită de consiliul local în absenţa unor prevederi legale exprese, care să permită 
stabilirea unor astfel de taxe.
                         În aceste condiţii, potrivit prevederilor Cap.I, pct.1 din Anexa la Legea nr.117/1999
privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, prevede o taxă de
2 lei pentru eliberarea de către organele administraţiei publice locale a unor certificate, adeverinţe 
şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt, o situaţie cu excepţia acelor acte prin care se 
plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare.Taxa instituită de autoritatea locală cu acest 
titlu nu poate avea o valoare mai mare decât cea de referinţă.
                          Având în vedere cele prezentate propun Consiliului local Cocora anularea taxei 
pentru înregistrarea contractelor de arendă prevăzută la capitolul ,,Alte taxe locale" iar taxa pentru 
eliberarea certificatului de atestare fiscalurmînd a se regăsi la capitolul ,,taxe extrajudiciare de 
timbru", conform anexei la proiectul de hotărâre.
                          

SECRETAR,
Stanciu Constantin




