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HOTARARE 
PRIVIND  MODIFICAREA HCL NR. 44 / 08.08.2011  PRIVIND APROBAREA 
SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITELOR DATORATE BUGETULUI LOCAL 

PENTRU CLADIRI, TEREN INTRAVILAN, TEREN EXTRAVILAN SI 
AUTOTURISM PE ANUL 2011 PENTRU MEMBRII SERVICIULUI VOLUNTAR 

PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL 
CONSTANTA 

 
 
 

 Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta 
ordinara, legal constituita in data de  16.12.2011; 
 Avand in vedere: 
- expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, 
judetul Constanta, prin care se propune  scutirea de la plata impozitelor datorate bugetului 
local pentru cladiri, teren intravilan, teren extravilan  si autoturism  pe anul 2011 pentru 
membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta; 
- Referatul doamnei Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
- Prevederile art. 286 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului 
Fiscal, modificate si completate prin HG nr. 1620 / 2009 si HG nr. 768 / 2010; 
- Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
- Prevederile Legii nr. 481 / 2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Prevederile legii nr. 195 / 2001 privind voluntariatul, republicata; 
-Prevederile art. 13 si art. 14 din Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva 
incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-H.G. nr. 1579 / 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntary din serviciile de 
urgenta voluntare; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala; 
- avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 



 In temeiul  art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), alin. (6), pct. 8)  precum si al 
art. 45, art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 
locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

HOTARASTE 
 

ART. 1. Se aproba scutirea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al 
comunei Adamclisi de la plata impozitelor datorate  bugetului local pentru cladirea 
folosita ca domiciliu, teren intravilan, teren extravilan si autoturism pe anul 2011 in 
limita unui plafon de 400 lei / an  in baza contractului de voluntariat  cu respectarea 
procedurilor legale. 
ART. 2. Persoanele scutite de la plata impozitelor datorate  bugetului local pentru cladiri, 
teren intravilan, teren extravilan si autoturism pe anul 2011 sunt prezentate in Anexa nr. 1 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
ART. 3.  Facilitatile acordate membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
al comunei Adamclisi  respectiv scutirea  de la plata impozitelor datorate  bugetului local 
pentru cladirea folosita ca domiciliu, teren intravilan, teren extravilan si autoturism pe 
anul 2011 se pot transfera si asupra membrilor familiei acestora care detin cladiri, teren 
extravilan, teren intravilan, autoturism in situatia in care membrii Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta nu detin  in proprietate bunurile mentionate anterior. 
ART. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  compartimentul 
contabilitate din cadrul Primariei comunei Adamclisi. 
ART. 5. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si 
persoanelor intersate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului 
Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 
 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11  voturi pentru , _______ 
impotriva, _______ abtineri din cei 11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in 
functie. 
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Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta; 
 Avand in vedere: 

- Referatul doamnei Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul 
Constanta ; 

- Prevederile  art. 286 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Codului fiscal, modificate si completate prin  H.G. nr. 1620 / 2009 si 
HG NR. 768 / 2010; 

- Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finatele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 481 / 2004 privind protectia civila, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 195 / 2001 privind voluntariatul, republicata; 
- H.G. nr. 1579 / 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntary 

din serviciile de urgenta voluntare; 
- Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul 

Local ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  MODIFICAREA 
HCL NR. 44 / 08.08.2011 PENTRU APROBAREA SCUTIRII DE LA 
PLATA IMPOZITELOR DATORATE BUGETULUI LOCAL 
PENTRU CLADIRI, TEREN INTRAVILAN, TEREN EXTRAVILAN 
SI AUTOTURISM PE ANUL 2011 PENTRU MEMBRII 
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 
AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 

- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), ALIN. (4), LIT. C), 
ALIN. (6), PCT. 8  precum si  ale art. 45 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv privind  MODIFICAREA HCL NR. 44 / 08.08.2011 PENTRU 
APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITELOR 
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DATORATE BUGETULUI LOCAL PENTRU CLADIRI, TEREN 
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