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H O T Ă R Â R E A   Nr. 13  

pentru modificarea  şi completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 54/2011 pentru aprobarea taxelor şi impozitelor 

locale precum şi a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2011 

 

 

Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 24 

februarie 2011; 
Având în vedere: 

- art. II din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor; 

- referatul înregistrat sub nr. 1060/2011 al domnului Augustin Adrian, inspector şi ofiţer de stare civilă delegat, prin 

care propune instituirea unei taxe speciale pentru procesarea dosarelor şi eliberare certificatului de divorţ; 
- proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 508/2011 al primarului comunei prin care propune adoptarea unei 

hotărâri pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 54/2010 pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale 

precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2011; 
- avizul favorabil înregistrat sub numărul 1643/2011 al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni şi referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Răducăneni înregistrat sub nr. 1637/2011;  
- anunţului înregistrat sub numărul 509/2011 al secretarului Comunei Răducăneni prin care face publică intenţia 

Consiliului Local de a adopta un act administrativ cu caracter normativ în şedinţa ordinară din data de 24 februarie 

2011, anunţ făcut în temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică.  
În conformitate cu prevederile legale specifice în materie, respectiv:  

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotǎrârea Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art.6, alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică;  
 În baza art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. „c” din Legea nr. 215/2001, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 - Hotărârea nr. 54/25.11.2010 pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale precum şi a taxelor speciale 

ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2011, se modifică şi se completează după cum urmează:  

1. În cuprinsul Anexei X – TAXE SPECIALE, după nr. crt. 02.13 se introduce un nou rând, respectiv nr. crt. 

02.13.01 cu următorul conţinut „Taxă de procesare dosar şi eliberare certificat de divorţ – 200,00 lei”. 
 Art. 2 – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.03.2011. 

Art. 3 - Copii de pe prezenta hotărâre se vor afişa public şi se vor comunica Primarului, personalului cu 

atribuţiile specifice în materie de taxe şi impozite locale pentru luarea la cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire; Instituţiei 
Prefectului Judeţului Iaşi în vederea verificării legalităţii acesteia; altor persoane fizice sau juridice interesate, toate 

prin grija secretarului  comunei.   

Dată astăzi 24 februarie 2011. 
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