
                  ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      MIHAIL KOGĂLNICEANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul Local al comunei M.ihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;
- prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
Examinând : 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. ____/_________.2012;
- adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. ________/ 

_________.2012;
- raportul compartimentului contabilitate;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă bugetul local pe anul 2012 la venituri în sumă de 2.680.000 lei şi la 
cheltuieli în sumă de 2.715.000 lei, bugetul de venituri proprii şi subvenţii la venituri în 
sumă de 45.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 45.000 lei, bugetul de venituri proprii la 
venituri în sumă de 130.000 lei şi la cheltuileli în sumă de 130.000 lei, conform anexei nr. 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2012 cu finanţare din 
bugetul local, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

   Preşedinte de şedinţă                                                           Contrasemnează 
       Natu Gheorghe                                                                        Secretar
                                                                                                  Vişan Tudoriţa
Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________



         România
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/15.12.2011

 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:
- prevederile O.U.G. nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal;
Examinand:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 36 alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. La art. 6, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1 cu 
următorul cuprins:

“7^1. clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de 
stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora.’   

Art. 2. Se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/15.12.2011 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 în ceea ce priveşte 
nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) şi alin. (5) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul şi compartimentul impozite şi taxe locale vor duce la ăndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă                                                                Contrasemnează
       Natu Gheorghe                                                                         Secretar 

       Vişan Tudoriţa
Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi __________



Anexa 

Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

aplicabile în anul fiscal 2012

Numarul de axe si greutatea 
bruta incarcata maxima admisa

Impozitul
(in lei/an)

Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 
suspensie 
pneumatica 

sau 
ecivalentele 
recunoscute

Alte 
sisteme se 
suspensie 
pentru 
axele 

motoare

I Două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar 

mai mică de 13 tone         0 133
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar 

mai mică de 14 tone         133 367
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar 

mai mică de 15 tone         367 517
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar 

mai mică de 18 tone         517 1.169
5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169

II 3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar 

mai mică de 17 tone         133 231
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar 

mai mică de 19 tone         231 474
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar 

mai mică de 21 tone         474 615
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar 

mai mică de 23 tone         615 947
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone         947 1.472
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar 

mai mică de 26 tone         947 1.472
7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472

III 4 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone         615 623
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar 

mai mică de 27 tone         623 973
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar 

mai mică de 29 tone         973 1.545
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar 

mai mică de 31 tone         1.545 2.291
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar 

mai mică de 32 tone         1.545 2.291
6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291



Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (5) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
aplicabile în anul fiscal 2012

Numarul de axe si greutatea 
bruta incarcata maxima admisa

Impozitul
(in lei/an)

Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 
suspensie 
pneumatica 

sau 
ecivalentele 
recunoscute

Alte 
sisteme se 
suspensie 
pentru 
axele 

motoare

I 2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar 

mai mică de 14 tone         0 0
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar 

mai mică de 16 tone         0 0
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar 

mai mică de 18 tone         0 60
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar 

mai mică de 20 tone         60 137
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar 

mai mică de 22 tone         137 320
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar 

mai mică de 23 tone         320 414
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone         414 747
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar 

mai mică de 28 tone         747 1.310
9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310

II 2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone         128 299
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar 

mai mică de 26 tone         299 491
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar 

mai mică de 28 tone         491 721
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar 

mai mică de 29 tone         721 871
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar 

mai mică de 31 tone         871 1.429
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar 

mai mică de 33 tone         1.429 1.984
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar 

mai mică de 36 tone         1.984 3.012
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone         1.984 3.012
9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012

III 2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone         1.579 2.197
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar 

mai mică de 40 tone         2.197 2.986
3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986

IV 3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone         1.395 1.937



2 Masa de cel puţin 38 tone, dar 
mai mică de 40 tone         1.937 2.679

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar 
mai mică de 44 tone         2.679 3.963

4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963
V 3+3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar 
mai mică de 38 tone         794 960

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar 
mai mică de 40 tone         960 1.434

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar 
mai mică de 44 tone         1.434 2.283

4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283

   Preşedinte de şedinţă                                                                Contrasemnează
       Natu Gheorghe                                                                           Secretar 

         Vişan Tudoriţa
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