
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
 

HOTĂRÂREA Nr. 14. Din 22.06.2018 
privind încheierea unnui  protocol de colaborare cu  

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Dolj 
 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 22.03.2018; 
Având în vedere referatul de specialitate al Compartimentului financiar contabil si achizitii publice,  

din cadrul primăriei comunei Plenita, județul Dolj si avizul comisiei de specialitate; 
 - în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
(M.D.R.A.P), Ministerului Finanţelor Publice (M.F.P.), Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I) cu nr. 
1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1/2016;  

- în temeiul prevederilor pct. 101 alin. (9) și (10), Titlul IX ,,Impozite și taxe locale", din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1/2016, cu modificările și completările ulterioare, - art. 68 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare si ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/ 
2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare Consiliul 
local al comunei Plenita, judeţul Dolj;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Direcția Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor și Unitatea administrativ-teritorială Comuna Plenita, județul Dolj, în vederea 
asigurării accesului gratuit al funcționarilor publici desemnați cu atribuții în acest sens din cadrul 
Compartimentului financiar contabil si achizitii publice al aparatului de specialitate al primarului, la 
informațiile privind înmatricularea / înregistrarea / radierea mijloacelor de transport, potrivit anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește domnul Mihai Puiu Calafeteanu în calitate de primar al comunei Plenita, 
județul Dolj, să semneze protocolul prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare. 
  Art.3. Primarul comunei Plenita, prin Compartimentului financiar contabil si achizitii publice va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

      Barbu Marius Florin                                                            SECRETAR, 

                                        Adrian Marian 
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