ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2009 a
căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Ilfov
Consiliul Judeţean Ilfov,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean
Ilfov, înregistrată cu nr. 2040 / 26.02.2009;
- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov,
înregistrat sub nr. 2041 / 26.02.2009;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii
economice;
-

Raportul de avizare al Comisiei de

servicii publice, sociale, comerţ,

privatizare şi integrare europeană;
- Raportul de avizare al Comisiei

de organizare şi dezvoltare urbanistică,

lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al
judeţului;
-

Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
−

prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;

−

dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 44/22.01.2004 pentru

aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

−

prevederile Hotărârii Guvernului nr.1514/25.10.2006 privind nivelurile pentru
veniturile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007;

−

dispoziţiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, modificată şi completată;

−

prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, modificată şi completată;

−

Hotărârea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a
drumurilor publice ;

−

dispoziţiile Legii nr. 50/1991 pivind

autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
−

prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul
Ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/26.08.2005;

−

prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;

−

dispoziţiile Ordinului Administraţiei şi Internelor nr. 1.435 din 18 septembrie
2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind
securitatea la incendiu şi protectia civilă, cu modoficările şi completările
ulterioare;

−

prevederile Hotărârii Guvernului nr.560/2005 pentru aprobarea categoriilor de
construcţii la care este obligatorie realizarea de adăposturi de protecţie civilă
precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, cu modificările
ulterioare;

−

dispoziţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare;

−

prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;

În temeiul art. 91 alin.1 lit.,,b,, coroborat cu alin.3 lit.,,c,, şi art. 97 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă taxele şi tarifele locale pentru anul fiscal 2009 a căror
stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Ilfov, conform anexelor
nr.1-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Taxele şi tarifele aprobate prin prezenta hotărâre vor constitui, conform
prevederilor legale, venituri pentru anul 2009 la bugetul local al judeţului
Ilfov.
Art.3 Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 36/18.03.2008 îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.4 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Monica Trandafir

Nr._______
Din____________2009

