
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind  modificarea H.C.L. nr.  32 din data de 30.07.2020 privind stabilirea impozitelor si

taxelor  locale pentru anul 2021

Primarul  comunei Milosesti , judetul  Ialomita 

Avand in vedere :
- prevederile  art. 16 alin. (2)  si art.  27   din   Legea  nr. 273 / 2006  privind finantele publice 
locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Titlului IX din Legea  nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si 
completarile ulterioare 
- prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și 
completările ulterioare ;

Examinand :

-  referatul de aprobare al  primarului  localităţii  nr. 659/18.02.2021 
- referatul  doamnei  Copaceanu Viorica - inspector( operator rol), nr.99 din 12.01.2021;
-  raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  
administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , 
comerţ , nr.;
-  raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  culte
, muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr. 
 -  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice, nr. 

În temeiul art.129 alin.4 lit. ”c”  şi  art. 139, alin (1),  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

H O T A R A S T E : 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din data de 
30.07.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale conform anexei care face parte integranta 
din prezenta  hotarare.
            Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 32/2020 rămân nemodificate.

 Art. 3. Prezenta  hotarare  se comunica Institutiei  Prefectului – Judetul Ialomita, Primarului 
comunei  Milosesti  iar aducerea la  cunostinta publica  se face prin  afisare la sediul  Primariei 
comunei Milosesti  si prin afisare  pe site-ul propriu  www.milosesti.ro. 

                     Initiator ,
Primar Trifu Dumitru

     Avizat,
Secretar general al U.A.T

Nicula Silviu Dragoș
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JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA  COMUNEI MILOSESTI 
        PRIMAR  
Nr.659 din 18.02.2021

Referat de aprobare  
privind  initierea proiectului de hotarare  pentru  modificarea H.C.L. nr.  32 din data de

30.07.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2021

Am initiat acest proiect de  hotarare avand in vedere : 
- prevederile  art. 16 alin. (2)  si art.  27   din   Legea  nr. 273 / 2006  privind finantele publice 
locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Titlului IX din Legea  nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si 
completarile ulterioare 
- prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și 
completările ulterioare ;
- prevederile O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere cele menționate mai sus propun Consiliului Local spre dezbatere și 
aprobare proiectul de hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr. 32 din data de 30.07.2020 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2021.

Primar ,
Trifu Dumitru


