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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 21  

pentru modificarea  Anexei X „Taxe speciale” la Hotărârea Consiliului Local  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 
 

 

Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei 

ordinare din data de 30 martie 2011; 

Având în vedere: 

- Referatul înregistrat sub nr. 1982/2011 al domnului Bumbaru Cătălin, secretarul comunei, 

din care reiese că prin Hotărârea nr. 54/2010 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni s-au 

instituit taxe speciale, pentru anul 2011, care nu respectă prevederile legale în materie 

precum şi faptul că în Anexa X „Taxe speciale” au fost incluse şi unele taxe extrajudiciare 

de timbru, acestea fiind reglementate distinct prin lege specială, respectiv Legea nr. 117/1999 

privind taxele extrajudiciare de timbru;   

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 1982/2011 al primarului comunei prin care 

propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea modificării Anexei X „Taxe speciale”  la 

Hotărârea 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 2082/2011 al Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni înregistrat sub nr. 2048/2011;  

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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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 – Anexa X „Taxe speciale” la 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 după cum urmează:  
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1. taxele prevăzute la  nr. crt. 02.21 „contribuţia în muncă” şi la nr. crt. 16.01. „taxă de 

cultură şi sport/S.C./A.I./I.I./an”  se abrogă.  

 

2. taxele prevăzute la nr. crt. 02.22 „taxa pentru numere de înmatriculare provizorii”, nr. crt. 

02.23 „taxa permis auto cat. A, A1, B, B1, B+E”, nr. crt. 02.24 „taxa permis auto cat. C, C1, 

TR, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, Tv”,  nr. crt. 09.01 „Taxă înmatriculare auto” şi 

la nr. crt. 14.01 „taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate(…)” se radiază din Anexa X, 

urmând a fi încasate în conformitate cu prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele 

extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 2 - Anexa X „Taxe speciale” la Hotărârea nr. 54/25.11.2010 a Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale precum şi a taxelor 

speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2011, se înlocuieşte cu 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Art. 3 – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.04.2011. 

 

Art. 4 - 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 30 martie 2011. 

                                           

 

 

 

 

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                                            Consilier, 

 

                                                         GICU RADU                           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                    Contrasemnează,  

                                                                                                                                                                Secretarul comunei, 

 

                                                                                                                                                                  Cătălin Bumbaru  
 


