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     PROIECT DE   HOTĂRÂRE

   privind  aprobarea  taxelor  şi tarifelor  locale  a căror  stabilire este de competenţa 
Consiliului  Judeţean Ilfov,  pentru  anul  fiscal  2010 

 

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:
- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 

înregistrată cu nr. _______ / __________2010;

- Raportul direcţiilor de  specialitate  din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat   sub 

nr.______ / __________;

- 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  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;

− potrivit  prevederilor  Legii  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  modificată  şi 

completată;



            
      În temeiul  art. 91 alin.1 lit.,,b,, coroborat cu alin.3 lit.,,c,, şi  art. 97 alin.1 din   Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,      

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Nivelul taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Ilfov, pentru 

anul 2010, se păstrează la nivelul celor aprobate pentru anul 2009 prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Ilfov nr.32/27.03.2009.

Art.2  Direcţiile  de specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  aduce la 

îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.

PREŞEDINTE

                                  CRISTACHE   RĂDULESCU 

                                                                    Avizează,
  

SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr._______
Din____________2010
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Nr._____ / _________ 2010 

EXPUNERE DE MOTIVE

     Conform dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.,,b,, coroborat cu prevederile alin.3 lit.,,c,, din 

Legea  nr. 215/2001 a  administraţiei  publice  locale, republicată, modificată şi completată, 

Consiliul   Judeţean  Ilfov   îndeplineşte  atribuţii  privind  dezvoltarea  economico-socială  a 

judeţului şi în exercitarea acestor atribuţii,  stabileşte   impozite  şi taxe judeţene,  în condiţiile 

legii.

     Ţinând cont de  prevederile  Legii  nr. 571/2003 privind  Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale Hotărârii  Guvernului  nr. 44/2004  pentru aprobarea  Normelor 

metodologice  de aplicare  a  Legii nr. 571/2003 privind  Codul fiscal, modificată şi completată, 

se  impune  adoptarea  unei  hotărâri  privind  taxele  şi  impozitele  de  competenţa  Consiliului 

Judeţean Ilfov,  pentru anul 2010. 

Având în vedere faptul că nu au intervenit schimbări în sensul  modificării taxelor 

stabilite pe anul 2009, am iniţiat proiectul de  hotărâre privind  aprobarea  taxelor  şi tarifelor 

locale  a căror  stabilire este de competenţa  Consiliului  Judeţean Ilfov,  pentru  anul  fiscal 

2010, în vederea supunerii spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.
                                                                                                                                                       

PREŞEDINTE

                                                             CRISTACHE   RĂDULESCU

      VICEPREŞEDINTE                                                    VICEPREŞEDINTE 

     ROMAN  GHEORGHE                                                    MANICEA CRISTINA
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 NR.______/_________2010

                                                                 RAPORT 

Potrivit  dispoziţiilor  art.291  din  Legea  nr,571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu 

modificările şi completările ulterioare : ,,Autorităţile administraţiei publice locale şi organele  

speciale  ale acestora,  după caz,  sunt  responsabile  pentru stabilirea,  controlul  şi  colectarea  

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.”

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

ulterioare, precizează la art.27 faptul că,  ,,  Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile  

locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi in  

condiţiile legii.”

   În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.91  alin.1  lit.,,b,,  coroborat  cu  prevederile  alin.3 

lit.,,c,, din  Legea  nr. 215/2001 a  administraţiei  publice  locale, republicată, modificată şi 

completată,  Consiliul   Judeţean  Ilfov,  în  calitate   de  autoritate  deliberativă  a  administraţiei 

publice   locale   constituită  la  nivel   judeţean,   îndeplineşte  atribuţii  privind  dezvoltarea 

economico-socială a judeţului şi  în exercitarea acestor atribuţii,  stabileşte   impozite  şi taxe 

judeţene,  în condiţiile  legii.

Deoarece în anul 2010 s-a accentuat criza economică la nivel internaţional şi implicit, 

la nivel naţional ducând astfel la scăderea surselor de venit ale populaţiei,  resursele financiare 

stabilite  potrivit  legii,  trebuie  întrebuinţate  de  către  consiliile  judeţene  pentru  executarea 

atribuţiilor  şi  responsabilităţilor  acestora,  în  condiţiile  legii,  taxele  şi  tarifele  locale  a  căror 

stabilire este de competenţa onsiliului judeţean  pentru anul fiscal 2010, se păstrează la nivelul 

celor aprobate pentru anul 2009,   prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.32/27.03.2009.

 



Având în vedere cele menţionate şi în conformitate cu prevederile legale menţionate, 

am întocmit  prezentul raport pentru a însoţi  proiectul de  hotărâre alăturat în vederea supunerii 

spre  dezbatere  şi adoptarea  Consiliului Judeţean Ilfov.

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                   DIRECŢIA  URBANISM   ŞI

 Director  executiv,                                                           AMENAJAREA  TERITORIULUI

    Bogdan Costea                                                                         Arhitect  Şef

                                                                                                 Mihaela  Nedelcu 

 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                                          DIRECŢIA  LUCRĂRI PUBLICE         

ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ               Director  executiv  

      Director  executiv                                                             Gabriel Mihai Constantin 

        Irina  Suliman

Şef Serviciu Juridic-Contencios, 

Avizare Legalitate Acte

Adela Steliana Ralea
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