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HOTĂRÂREA nr.23 /2013 
privind modificarea şi completarea HCL Dochia nr.1/2013-privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2013 
 
 
        Consiliul Local al comunei Dochia,jud.Neamţ, 
        Întrunit în şedinţă   ordinară în data de 21 mai 2013, 
        Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL Dochia nr.1/2013-
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2013, inaintat de primarul comunei 
Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-Gheorghe, precum şi referatul de specialitate nr.2495/2013 întocmit de 
compartimentul impozite şi taxe, precum şi compartimentul stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dochia; 
       Avand in vedere avizul Comisiei economice, buget-finanţe, agricultură, comisiei juridice, disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, comisiei învăţământ, sănătate şi familie, culte, muncă şi protecţie socială, 
protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia ; 
      Având în vedere prevedrile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 
15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; art. 16 alin.(2) din Legea nr.273/2006- privind finantele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
      Având în vedere prevederile  Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, Titlul IX privind impozitele şi taxele locale, art.288 alin.(1), H.G. nr.1309/2012-privind nivelurile pentru 
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 
începând cu anul 2013; Legea nr. 127 din 26 aprilie 2013-privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;Legea nr.52/2003-privind transparenta 
decizionala in administratia publica locala; 
       In temeiul art. 36 alin.(2) lit. “b” şi alin.(4) lit.”c” şi art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea HCL Dochia nr.1/2013-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
în comuna Dochia pentru anul 2013, după cum urmează: 
 

I. La anexa nr.1 a HCL Dochia nr.1/2013, cap. „ALTE TAXE LOCALE”, după litera C) se 
introduce litera D), ce va avea următorul cuprins: 

 
„ D) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă – 500 lei” 
 
II. Pct.nr.21 (Taxa divorţ administrativ-200 lei) din anexa nr.2 la HCL Dochia nr.1/2013 se 

abrogă. 
 
 



Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul comunei Dochia şi 
Compartimentul Taxe şi impozite şi Compartimentul Stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dochia. 
 
Art.3  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi va fi adusă la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale. 
 

Dochia,  21 mai 2013 
 
 

            Preşedinte de şedinţă,                              Contrasemnează pentru legalitate, 
                Berea Constantin                                                Secretar, ACRISTINEI OVIDIU 


