CONSILIUL LOCAI AL ORA$ULUI
TARGU LAPU$

44.
HOT4RAREA Nr.JP
/2OIS
pentru modificarea Si completarea HCL nr.l00/2017
privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2018

Consiliul local

al

ora$ului TArgu LipuS intrunit

in

$edinia sa ordinare din data de

30.03.2018:

in

baza proiectului de hotarare iniliat de primarul ora$ului Targu Lapug - dl.Mitru Leqe;
Avand in vedere refbrafil ff.3699121.03.2018 al Companimentului Disciplina in Construcfii;
in baza Legii N.22'7/2015, ritlul IX. publicata in Mo;irorul Oficial al Romaniei nr.688/2015
privind Codul Fiscal, cu modificlrile ti completArile ulterioare;
Pot vit H.G.R. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor meiodologice de aplicare a Legii nr.
22712015-, privind CodulFiscal. cu modificdrle $i completdrile ulterioare;
In baza Legii nr.207l2015 privind Codul de pr.ocedurd fiscald, cu modificirile qi completerile
utlertoare:
Avand in vedere prevederile arr.20 alin.(t) lit.(b). respectiv art.27 din Legea N.2.1312006
privind finanlele publice locale cu modificdrile $i completerile uherioare:
Luand in considerare prevederile art_9 pct.3 Cana europeane a autonomiei locale, adoptata
la Strasbourg la 15 noiembrie t985 $i rarificatd prin Legeaff.l99ll997;
In temeiul dispoziliilor Legii ff.5212003 privind transparenta decizionald in administralia
publicd;
Avand in vedere avizul secretarului orasului $i al comisiilor de specialitate.
In temeiul art.36 alin.(2) lir.,,b", alin.(4) lit.,.c', ii art.45 alin.(2), lir. ,,c',. coroborat cu
art.ll5 alin.(1), lit.,,b" din Legea nr.2l5l2001 a adminisrra!iei publice locale. republicate, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARi$TE:

44I -

Se aproba modificarea 9i compterarea H.C.L. nr.l00/2017 privind stabilirea
impozitelor 9i taxelor locale pentru anul 2018, capitolul
AIte taxe locale, astfel:
Pentru eliberarea autorizatiei de spargere a domeniului public siprivat, respectiv: trotuate,
drumuri, alei, se stabilesc urmatoarele taxe:
- pentru lucr5ri executate in carosabil gi acostamente
100 lei/mp
- pentru lucrdti executate in trotuafe $i alei pavate, aslaltate
100 lei/mp
' - pentru lucr5ri executate in drumuri pietruite
30 lei/mp
- penlru lucrari execulate in spaliiver,,i
20 lei/mp
La executatea lucrdrilor de extindere rctele utilitare, taxa se va reduce cu 50%, penhu
lucrArile susmen[ionate.

IX

{4!! - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se inoredinleazd Compatimentul

disciplini in

construclii !i Biroul venitud, financiar contabil

4!t1

- Valorile stabilite conform art.l, vor intra in vigoare incepand cu data de 01 04 2018'

4!!f[. -

-

Prczenta se comunicS:

Biroului administratie public[ locala;
Compartimentului disciplina in constructii;
Biroului Venituri, Financiar-contabil;
Primarului oragului Targu LePut;
Institutiei prefectului judefului Manmurel

PRE$EDINTE DE $EDIN
Vasile BU$ECAN

SECRETAR ORAS,
ir.Neculina CHIRA

