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HOTĂRÂREA nr. 5/2014 
privind modificarea şi completarea H.C.L. Dochia nr.80/20.12.2013-privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2014 

 
 
        Consiliul Local al comunei Dochia,jud.NeamŃ, 
        Întrunit în şedinŃă extraordinară în data de 04 februarie 2014, 
        Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Dochia 
nr.80/20.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2014, inaintat de 
primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-Gheorghe, precum şi referatul de specialitate nr.443/21.01.2014 
întocmit de compartimentul impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia şi 
secretarul comunei Dochia; 
       Avand in vedere avizul Comisiei economice, buget-finanŃe, agricultură, comisiei juridice, disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, comisiei învăŃământ, sănătate şi familie, culte, muncă şi protecŃie socială, 
protecŃia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia, precum şi adresa InstituŃiei 
Prefectului jud.NeamŃ nr.17890/16.01.2014 ; 
      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: 
       Avand in vedere prevederile  pct.224,pct.290 ind.1 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, aprobată prin HG nr.44/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; HCL Dochia nr.54/2008-referitoare la delimitarea zonelor pentru determinarea impozitelor şi taxelor 
locale;O.G. nr.30/2011 – pentru modificarea Legii nr.571/2003-privind Codul Fiscal, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi Legea nr.188/2010 - privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal; Legea nr.209/2012-aprobarea O.G. nr.30/2011 – pentru modificarea Legii nr.571/2003-privind Codul 
Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;Legea nr.127/2013- privind aprobarea 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;Legea 
nr.24/2000-privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările 
ulterioare; 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 H.C.L. Dochia nr.80/20.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2014, după cum urmează. 
 



I. La anexa nr.1 a H.C.L. Dochia nr.80/20.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna 
Dochia pentru anul 2014, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism prevăzută la cap.V-
art.267 alin.(1) se modifică, conform tabelului de mai jos:  
 

CAPITOLUL V-TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A 
AUTORIZAłIILOR 

ART.267 ALIN.(1) Taxa pentru eliberarea 
certificatului de urbanism, în 

mediul rural 

Nivelurile propuse pentru 
anul fiscal 2014 

SuprafaŃa pentru care se obŃine certificatul de urbanism Taxa, în lei 
a) Până la 150 m², inclusiv 2,5 
b) Între 151 m²  şi 250 m², inclusiv 3 
c) Între 251 m²  şi 500 m², inclusiv 3,5 
d) Între 501 m²  şi 750 m², inclusiv 4,5 
e) Între 751 m²  şi 1.000 m², inclusiv 6 
f) Peste 1.000 m² 7 lei + 0, 01 lei/ m² pentru 

fiecare m² care depăşeşete 
1.000 m² 

 
II. După alin.(7) al art.3 din H.C.L. Dochia nr. 80/20.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

în comuna Dochia pentru anul 2014 se introduce alin.(8) cu următorul cuprins; 
  
“Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract sau a unui altfel de 
înŃelegeri, cu excepŃia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloace de informare în masă 
scrise şi audiovizuale se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra serviciilor de reclamă şi 
publicitate prevăzute în contract, exclusive T.V.A.” 
 
 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul comunei Dochia şi 
Compartimentul Taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 
 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului judeŃului NeamŃ şi va fi adusă la cunoştinŃă publică 
prin afişare la sediul autorităŃii administraŃiei publice locale. 
 

Dochia, 04 februarie 2014 
 
 

            Preşedinte de şedinŃă,                                 Contrasemnează pentru legalitate, 
                  Popa Constantin                                                 Secretar, ACRISTINEI OVIDIU 
 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri 
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi. 
 



PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

Compartimentul taxe şi impozite locale 
 

Nr. 443/ 21.01.2014 

                                                                                                            
         Referat de specialitate 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Dochia nr.80/20.12.2013-privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, în comuna Dochia , jud.Neam ţ 

 
 

         În data de 21.01.2014, primăria comunei Dochia a fost înştiinţată de Instituţia 
Prefectului jud.Neamţ (adresa nr.17890/16.01.2014), că la adoptarea H.C.L. Dochia 
nr.80/20.12.2013-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, în 
comuna Dochia, jud.Neamţ „nu a fost stabilit ă cota de impozit pentru cl ădirile cu 
destina ţie turistic ă ce nu func ţionează în cursul unui an calendaristic;a fost stabilit ă 
în mod eronat taxa pentru eliberarea certificatului  de urbanism;nu a fost stabilit ă taxa 
pentru servicii de reclam ă şi publicitate;nu a fost stabilit ă taxa hotelier ă.” 
         În ceea ce priveşte cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu 
funcţionează în cursul unui an calendaristic şi taxa hotelieră, acestea sunt reglementate şi 
figurează în H.C.L. Dochia nr.80/20.12.2013-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2014. 
         Referitor la taxa pentru eliberarea cerificatului de urbanism, într-adevăr aceasta trebuie 
modificată în sensul prevederilor art.267 alin.(2) din Legea nr.571/2003-privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare şi anume, stabilită la 50% din taxa menţionată la 
alin.(1) al aceluiaşi articol. 
         De asemenea, conform art.270 alin.(1) şi (4) din Legea nr.571/2003-privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, „orice persoan ă, care beneficiaz ă de 
servicii de reclam ă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de 
înţelegere încheiat ă cu alt ă persoan ă, datoreaz ă plata taxei prev ăzute în prezentul 
articol, cu excep ţia serviciilor de reclam ă şi publicitate realizate prin mijloacele de 
informare în mas ă scrise şi audiovizuale; cota taxei se stabile şte de consiliul local, 
fiind cuprins ă între 1% şi 3%.”. 
          Propunerea compartimentului taxe şi impozite este ca taxa pentru servicii de reclamă 
şi publicitate să fie în cuantum de 1%. 

             În concluzie, având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de 
hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Dochia nr.80/20.12.2013 privind  stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, în comuna Dochia, jud.Neamţ, conform 
documentaţiei ataşate. 
 

Întocmit, 
ELENA ŞOALĂ 

Inspector taxe şi impozite locale 
               VIZAT:VIZAT:VIZAT:VIZAT:    

    OVIDIU ACRISTINEI, 
Secretarul comunei Dochia 


