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                                             HOTĂRÂREA NR.   32  /29.05.2020  
pentru  modificarea HCL nr. 82 /28.11.2019 privind stabilirea  impozitelor si 

taxelor locale pentru anul 2020 in comuna Carcea, Judetul  Dolj 

Consiliul Local al comunei Carcea întrunit în şedinţă ordinară, legal constituita, la data de  

29.05.2020 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  întocmit de Pupăză Valerică-primarul 

comunei Cârcea, județul Dolj; 

-Raportul intocmit de Gebăilă Cristian-Mihai și Greere Eleonora-inspectori în cadrul 

compartimentului Financiar-Contabil prin care se propune modificarea HCL nr. 82 

/28.11.2019 privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in comuna 

Carcea, Judetul  Dolj, ca urmare a adresei nr. 3321769/18.03.2020transmisă de DEPAB; 

În conformitate cu prevederile: 

-art.87 alin.3, art.129 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.c) si art.4 alin.(2) din Anexa nr. 1 din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 24 alin. (1)-(3), art. 25 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 484 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1), alin. (3) lit. c) și prevederile art 

196, alin (1), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.I.Se aprobă modificarea  Hcl nr. 82 /28.11.2019 privind stabilirea  

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in comuna Carcea, Judetul  Dolj, 

astfel: 

 Art.1 Se aprobă modificarea Anexei nr.1 cap.VII la HCL nr.82/2019, în sensul 



că se abrogă următoarele puncte: ” -pct.14. Taxa oficiere casatorie și pct.15. Taxa 

oficiere casatorie in afara sediului primarie”. 

Art.II. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 cap.VII la HCL nr.82/2019, în sensul că se 

completează cu următoarele puncte:  

”-pct.27. Taxa deplasare ofițer stare civilă in afara sediului primariei 

comunei Cârcea-1000lei 

Art.III. Restul prevederilor HCL nr. 82 /28.11.2019 privind stabilirea  impozitelor 

si taxelor locale pentru anul 2020 in comuna Carcea, Judetul  Dolj, rămân neschimbate. 

 

Art.IV.Primarul Comunei Cârcea prin compartimentul financiar-contabil din 

aparatul de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Art.V.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Dolj în condițiile și 

termenele prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ . 

 

Art.VI. Secretarul unității administrative –teritoriale comuna Cârcea va comunica 

prezenta hotărâre:  Primarului Comunei Cârcea, Instituției Prefectului- Județul Dolj, 

Compartimentului financiar-contabil. 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cârcea în sedința 

ordinară din data de 29.05.2020 cu respectarea dispozițiilor art.128 din OUG nr.57/2019-

privind Codul Administrativ, cu un număr de  _voturi pentru,____abțineri și _____ voturi împotrivă 

din numărul de total de 11 consilieri locali în funcție și ___consilieri prezenți. 
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