
JUDEŢUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTĂRÂRE NR. 9 / 19.02.2020 

privind aprobarea modificării si completării H.C.L. nr. 99/30.12.2019 privind aprobarea 

nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 si alte taxe locale asimilate acestora 

precum si amenzile aplicabile in anul 2020 pentru comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, prin 

includerea taxei speciale pentru eliberare acord de către administratorul drumului  

 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, 

avand in vedere:  

a)Referatul de apobare, înregistrata sub nr. 57/1807/17.02.2020 al primarului comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu; 

b)Referatul de specialitate nr. 58/1808/17.02.2020 intocmit de Aparatul de Specialitate al 

Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu; 

c) Hotararea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 

99/30.12.2019, privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 si alte 

taxe locale asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul 2020 pentru comuna Roata 

de Jos, Judetul Giurgiu;  

d) Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Cinsiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu numerele: 

În conformitate cu: 

a) Prevederile art. 139, alin. (3), art. 136 alin. (1), 155, alin. (1) lit.”d” si “n” si art. 129, 

alin. (2) lit. “d” si alin. (7), lit. “n”din Ordonanța de Urgență  privind Codul administraţiv;   

b) Prevederile Legii 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările si completările 

ulterioare si prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

c) Prevederile art. 484, Capitolul VIII – Taxe speciale din Legea 227/2015, privind Codul 

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile H.G. 1/2016, privind normele 

metodologice de aplicare a Legii 227/2015, privind Codul Fiscal;   

d)Prevederile Legii 21/2002, privind gospodarirea localitatilor rurale si urbane, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

e) Prevederile Legii 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

f) Prevederile Legii 241/2006, privind legea privind serviciul de alimentare cu apa si 

canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;  

g) Prevederile art. 58 din Legea 24/2000, privind normele de tehnica legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a”  din Ordonanța de Urgență  privind 

Codul administraţiv,  aprobă Proiectul de Hotarare privind aprobarea modificării si 

completării H.C.L. nr. 99/30.12.2019 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor 

locale pentru anul 2020 si alte taxe locale asimilate acestora precum si amenzile aplicabile 

in anul 2020 pentru comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, prin includerea taxei speciale 



pentru eliberare acord de către administratorul drumului, Judetul Giurgiu, pe care il 

consider legal si oportun si adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE  

 

Art.1. Se aprobă taxa specială pentru eliberarea acordului de către administratorul 

drumului pentru desfășurarea activităților ocazionate de lucrările de branșare la serviciile de 

utilități publice in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, in cuantum de 50 lei.  

 

Art. 2. Se aprobă includerea taxei speciale pentru eliberarea acordului de către 

administratorul drumului pentru desfășurarea activităților ocazionate de lucrările de branșare la 

serviciile de utilități publice in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, in cuantum de 50 lei.  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 

99/30.12.2019, privind aprobarea nivelurilor taxelor și impozitelor locale, precum si alte taxe 

asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2020, se modifică si completează 

conform prevederilor prevazute de prezenta hotărare. 

Art. 4. Primarul comunei, se insărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.  

Art. 5. Secretarul comunei va comunică prezenta hotărâre, pentru aducerea la îndeplinire,  

după cum urmează : primarului, Serviciului Public de Gospodărie Comunală al Comunei Roata 

de Jos, Județul Giurgiu si Compartimentului Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale si 

Instituției Prefectului Județul Giurgiu.  

 

 

Președinte de ședințe             Avizează pentru legalitate Secretar general u.a.t.   

GHIDĂNAC MARIN                                Alexandrescu Camelia Constanța 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


