
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA  TULUCESTI 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTARAREA NR. 32  

Din  28.05.2015  

 

privind: modificarea şi completarea H.C.L nr. 85/20.12.2014 cu privire la stabilirea impozitelor si 

taxelor locale pentru anul 2015 

 

Initiator : Bratu Petrică primarul comunei Tulucesti, judetul Galati  

Nr.si  data depunerii proiectului de hotarare: 5016/27.05.2015  

 

      Consiliul local al comunei Tulucesti, judetul Galati întrunit în şedinţă  ordinară în data de 

28.05.2015 conform dispoziţiei de convocare nr. 172/15.05.2015; 

      Avand in vedere Expunerea de motive nr.  5017/27.05.2015 prezentata de initiator; 

      Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului înregistrat sub nr.  5020/27.05.2015 ;    

      Avand in vedere raportul de avizare. al Comisiei de specialitate  nr. 1 pentru agricultură, 

activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului local 

Tulucesti înregistrat sub nr. 5036/28.05.2015 ; 

      Avand in vedere prevederile art. 5 al.1 lit. a şi al. 2, art. 16 al. 2, art. 20 al. 1 lit. b şi art. 27 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum si H. G. nr. 44/2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere H.G. nr. 1309/2012 privind privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu 

anul 2013 

Având în vedere prevederile art. 5 al. 2, art. 8 al. 2 ale legii nr. 145/21.10.2014 privind 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 

Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(4) lit. „c „din Legea administratiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform art. 45 al (1) lit. c din Legea nr. 215 / 2001 din Legea administratiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTARASTE 
 

Art. 1. Se modifică şi se completează taxa prevăzută în Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 

85/20.12.2014 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015, cap. IV, lit. B, 

pct. 3 care se va intitula “taxă pentru eliberarea atestatului de producător şi a carnetului de 

comercializare din sectorul agricol” şi care se va plăti diferenţiat pe produse după cum urmează:   
- zarzavat -                                     - 15 lei/2015 

- pentru un singur sortiment de fructe, cereale, struguri sau legume   - 55 lei/2015 

- struguri, pepeni, fructe –                                     - 80 lei/2015 

- legume, lapte, brânză, ouă, cereale, floarea soarelui     – 65 lei/2015 

- animale vii         - 65 lei/2015 

Art. 2.  Domnul primar, Bratu Petrică,  va duce la indeplinire prezenta hotărâre; 

 

 



Art.3.   (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Galati in vederea exercitarii 

controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului 

com.Tulucesti, jud.Galati. 

              (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Consiliului local al 

com.Tulucesti, judetul Galati. 

  

 

 

                               Presedinte de sedinta,                                               Contrasemneaza, 

         Munteanu Alexandrina       Secretar , 

                             Sandu Dan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR.     5017/27.05.2015 

 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 85/20.12.2014 cu privire la stabilirea impozitelor si 

taxelor locale pentru anul 2015 

 

 

 

Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local Tuluceşti 

spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

Avand in vedere prevederile art. 5 al. 1 lit a din legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale care stipulează că “ Veniturile bugetare locale se constituie din: a) venituri proprii, formate 

din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe 

venit;, art. 16 al. 2 care stipulează că “Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa 

stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii”, art. 20 al. 1 lit. b care prevede 

“Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi în ceea ce 

priveşte finanţele publice locale: b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea 

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, 

prin compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii” şi art. 27 care stipulează că “    
Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii” 

Având în vedere prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum si H. G. nr. 44/2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile legii nr. 145/21.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol care reglementează modul de desfăşurare a 

activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor 

agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare este  de competenţa consiliului local de a aproba modificarea 

şi completarea H.C.L nr. 85/20.12.2014 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2015 
 

 

 PRIMAR 
                      Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL GALATI 
COMUNA TULUCESTI 
PRIMAR 

Compartimentul financiar-contabil 
Nr. 5020/27.05.2015 
 
 
                                                RAPORT DE SPECIALITATE 

cu privire la proiectul de hotărâre privind  modificarea şi completarea H.C.L nr. 

85/20.12.2014 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 

 

 
       In temeiul art.44 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare si analizind solicitarea initiatorului se constata urmatoarele: 

Avand in vedere prevederile art. 5 al. 1 lit a din legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale care stipulează că “ Veniturile bugetare locale se constituie din: a) venituri proprii, formate 

din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe 

venit;, art. 16 al. 2 care stipulează că “Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa 

stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii”, art. 20 al. 1 lit. b care prevede 

“Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi în ceea ce 

priveşte finanţele publice locale: b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea 

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, 

prin compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii” şi art. 27 care stipulează că “    
Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii” 

Având în vedere prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum si H. G. nr. 44/2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere H.G. nr. 1309/2012 privind privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu 

anul 2013, care stipulează “(1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi 

alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013 sunt 

prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1 la Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare” 

Având în vedere prevederile art. 5 al. 2, art. 8 al. 2 ale legii nr. 145/21.10.2014 privind 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, care stipulează 

“Costurile generate de tipărire a atestatului de producător din sectorul agricol se suportă de către 

consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se 

recuperează prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, 

stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive”, “Costurile 

generate de tipărire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suportă din 

bugetele locale ale judeţelor sau, după caz, din bugetul local al municipiului Bucureşti, iar sumele 

cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, 

stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive” 

 Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(4) lit. „c „din Legea administratiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care stipulează printre atributiile 

Consiliului Local şi pe aceea prin care stabileşie şi aprobă impozitele şi taxele locale; 

 



    Proiectul de hotarire este temenic ,intruneste conditiile de legalitate si  este de competenta 

consiliului local  sa adopte acest proiect de hotarire. 

 

Inspector 

Horghidan Fănica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 85/20.12.2014 cu 

privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi 

avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : modificarea şi completarea 

H.C.L nr. 85/20.12.2014 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 85/20.12.2014 cu privire 

la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca membri pe 

domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Mitrofan Nicolae Marius, Peiu Lică şi Marin 

Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            voturi pentru 

aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 85/20.12.2014 cu 

privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi 

avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : modificarea şi completarea 

H.C.L nr. 85/20.12.2014 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 85/20.12.2014 cu privire 

la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca membri pe 

domnii consilieri : Răuţă Viorica, Munteanu Alexandrina, Soimu Gabriel Claudiu, Neghină 

Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu             

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

 

La proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 85/20.12.2014 cu 

privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi 

avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : modificarea şi completarea 

H.C.L nr. 85/20.12.2014 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 85/20.12.2014 cu privire 

la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca membri pe 

domnii consilieri : Bogatu Florică, Popa Costică, Mîrza Marius, Mocanu Victor, Enache Daniel, 

avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     voturi pentru aprobarea acestui 

proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 

 

 

 

 


