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 HOTĂRÂREA Nr.8  / 29.01.2020  

cu privire la modificarea și completarea H.C.L nr.35/30.05.2019 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul  fiscal 2020,indexate cu rata 

inflației 
 

 Consiliul local al comunei Jijila, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinara, legal 
constituită, la data de 29.01.2020 
 Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Jijila – Deacu Costică,în baza 
propunerilor făcute de compartimentul de specialitate; 
 Având în vedere: 
 -art.56,art.120 alin.(1),art.121 alin.(1) și (2),art.139 alin.(2) din Constituția 
României,republicată; 
 -art.4 și art.9 paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale,adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985,ratificat prin legea nr.199/1997; 
 -art.7 alin.(2) din legea nr.287/2009 privind Codul civil,cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2),art.16 alin.(2),art.20 alin.(1) lit.b),art.27,art.30 și art.76 indice 
1alin.(2) și (3) din legea nr.273/2006 privind finanțele publice  locale,cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -art.1,art.2 alin.(1).lit.h),precum și cele ale titlului IX din legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal,cu modificările și completările ulterioare; 
 -art.491 din legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -H.G nr.1/13.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările și completările ulterioare; 
 -O.U.G nr.41/30.09.2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative ,precum și 
reglementarea unor măsuri bugetare; 
 -art.344 din legea nr.2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 -O.U.G.nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru,cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -O.G nr.28/2008 privind registrul agricol,aprobată cu modificări și completări prin legea 
nr.98/2009,cu modificările și completările ulterioare; 
 -art.19 și art.20 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,aprobată cu 
modificări și completări prin legea nr.3/2003,cu modificările și completările ulterioare; 



 

 -Legea nr.7/1996-legea cadastrului și publicitate imobiliară,cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -Ordinul nr.289/147/7325/2017/1136/2018/1588/20173/2018 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada  2015-2019; 
 -Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
Secțiunea IV-Rețeaua de localități,cu modificările și completările ulterioare; 
 -H.C.L nr.31/25.04.2017 cu privire la aprobarea documentației ”ACTUALIZARE PLAN 
URBANISTIC GENERAL și REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM,COMUNA 
JIJILA,JUDEȚUL TULCEA” 
 -Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 -legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje; 
 -O.U.G nr.195/2005 privind Fondul de mediu cu modificările și completările ulterioare; 
 -Adresa nr.466/11.11.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de 
Deșeuri Menajere Tulcea cu privire la fundamentarea tarifelor pentru beneficiarii serviciului de 
salubrizare; 
 -Referatul compartimentului de specialitate ; 
 Referatul de aprobare al primarului comunei Jijila,în calitate de ordonator principal de 
credite; 
 În baza raportului compartimentului  de specialitate şi avizul favorabil al comisiei de 
specialitate al consiliului local. 
 Îndeplinindu-se condiţiile prevăzute de legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală; 

  În temeiul prevederilor art. 129, alin  (7) lit. g) art.139 si art.196 alin (1) lit.(a) 
din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ: 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 Se aprobă modificarea H.C.L nr.35/30.05.2019 cu privire la aprobarea  impozitele și 
taxele locale pe anul 2020,majorate cu rata inflației,conform anexelor1,2 și3, modificate și 
completate ,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor pentru anul 2020, şi intră în 
vigoare cu data de 01.01.2020. 
 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea, primarului 
comunei Jijila, care are obligaţia ducerii la îndeplinire, prin aparatul propriu, a prevederilor 
prezentei hotărâri, compartimentului contabilitate - impozite şi taxe locale, compartimentul 
agricultură, urbanism şi amenajarea teritoriului, asistenţă socială, autoritate tutelară şi stare civilă şi 
va fi făcută publică în condițiile legii prin publicare în Monitorul Oficial Local. 
 

Adoptată astăzi 29.01.2020, cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 15 
consilieri aleşi,voturi împotrivă:6 
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      Dumitru Mihai                                                                Secretarul general  al comunei Jijila 
                                                                                                                    Dumitru Acriș 


