
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 
 

HOTARAREA nr.  12 / 12.02.2018 
Privind modificarea si completarea hotararii Consiliului local Stefanestii de 
Jos nr. 57/31.10.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2018, prin introducerea unor taxe pentru utilizarea temporara a 
locurilor publice 

 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta 
extraordinara in data de 12.02.2018 
 Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei, dl. I.R. Stefan, 
precum si Raportul de specialitate al compartimentului de resort, 
 In baza art. 486 din legea 227/2015 – Codul Fiscal al Romaniei 
 In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, 
 
 

HOTARASTE : 
 
 

 Art. 1 Pentru anul fiscal 2018, Anexa nr. IX la HCL 57/31.10.2017 – Taxe 
locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice, se completeaza conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art. 2 Primarul comunei, prin intermediul biroului de taxe si impozite 
locale, va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.  

Art. 3 Secretarul comunei va asegura comunicarea prezentei hotarari in 
conditiile legii. 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                  SECRETAR COMUNA, 
 
C. ALEXANDRU                                                                       I. TUDOR 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 10 
Adoptata cu 10 voturi “pentru” din 15 consilieri locali in functie 



Anexa nr. 1 la HCL _____/______________ 

 

Modificare si completare Anexa nr. IX la HCl 57/31.10.2017 

 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

- lei - 
Art. 486. – (1) Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice   
ACTIVITĂȚI SPORTIVE  
Cluburi sportive școlare și asociații sportive din învățământul 
preuniversitar din țară 

 

a) antrenamente 100 lei/ora 
b) competiții 150 lei/ora 

Cluburi și asociații sportive aparținătoare M.T.S. și M.E.C., din 
învățământul universitar din țară 

 

a) antrenamente 100 lei/ora 
b) competiții 150 lei/ora 

RECLAMĂ  
În fața gradenelor 30 lei/mp/luna 
În spatele porților (pe elementele de zid sau plase de protecție) 40 lei/mp/luna 
Folosire teren fotbal pentru cluburi în cadrul unor compleții 
sportive  

 

a) competiții pe timpul zilei 500 lei/ora  
c) antrenamente 350 lei/ora 
Folosire pistă atletism pentru cluburi 20 lei/ora/persoana 
Folosire teren fotbal sintetic pentru cluburi, in cadrul unor 
competitii sportive 

 

a) Competitii pe timpul zilei  100 lei/ora 
b) Antrenamente 150 lei/ora 


	HOTARASTE :

