
NR.41.95712013
PROIECT DE HOTARARE

pentru modificarea qi completarea H.C.L. nr,28512012, respectiv a H.C.L. nr. 300/2012 privind
stabilirea impozitelor qi taxelor locale pe anul 2013 qi a H.C.L. nr.28612012 privind aprobarea
Regulamentului privind stabilirea qi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului

SfAntu Gheorghe, pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Sfffntu Gheorghe, in qedinfl ordinarl;
Av6nd in vedere Expunerea de motive nr. 41 .95612013 a viceprimarului' Sztakics Eva-Judit;
AvAnd iu vedere Raportul de specialitate nr. 41.95512013 al Directiei finanle publice

municipale din cadrul Primdriei municipiului Sfhntu Gheorghe;
Av6nd in vedere prevederile aft.16 alin. (2) gi art. 30 din Legea nr.27312006 privind finan{ele

publice Iocale cu modificlrile gi complet[rile ulterioare;
In baza Titlului IX. din Legea nr. 51112003 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi

completdrile u lterioare;
in temeiLrl Titlului lX. clin H.G. nr. 4412004 pentru aprobarea Normele metodologice de

aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi cornpletdrile ulterioare;
in cor.rformitate cu Legea nr. 12712013 privind aprobarea O.U.G. nr. 12112011 pentru

modificarea qi cornpletarea unor acte normative;
In confonnitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b qi alin. (4) lit. c din Legea nr.2l5l200l

privind administra{ia public[ localS, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;
In temeiul art. 45 alin. (2) lit. c qi art. I15 alin. (1) lit. b din Legea nr.21512001 privind

adrninistralia publicd local[, republicat6, cu modificdrile gi completSrile ulterioare;

HOTIRA$rE

ART. 1. - Se aprobd modificarea Hot6r6rii Consiliului Local nr. 28512012 privind stabilirea
impozitelor qi taxelor locale pe anul 2013, dupd cum urmeazd:

I. Pct. 28 din "Taxe speciale" din Anexa nr.2la hotdrdre, se revocd.
IL Anexa ur. B "Reguli privind utllizarea temporard a locurilor publice in municipiul

SfAntu Gheorghe qi proceduri de evider-rliere a acestora" se completeazd cu urmltoarele
dispozitii:
1. Cap. II pct. l5 intitulat "Funclionarea terenului de tenis de cAmp din $ugaq Bai";
2. Cap. II pct. 18 intitulat "Divorful pe cale administrativd"

ART. 2. - Se aprobd modificarea Anexei nr. 1 al Hotdr6rii Consiliului Local nr. 30012012
pentru modificarea HCL nr. 28512012 privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pe anul2013,
dupd cum unneazd:

I. Se cornpleteazl Tabelul intitulat "Alte taxe" cu Taxa de acces la terenul de tenis de
cArnp din $ugaq Bdi, respectiv Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorf pe cale
administrativS.

ART. 3 - in urma cornpletSrilor de mai sus regulamentul gi tabelul sus menlionat se

renumeroteazd, conform Anexei nr. I gi 2laprezenta.
ART. 4 - Se aprob[ modificarea Hotlrdrii Consiliului Local ur. 2861i012 privind aprobarea

Regulamentului privind stabilirea gi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfdntu
Gheorghe, pe anul 2012,prin revocarea art.22 din Cap. II.8 intitulat "Taxa speciald pentru desfacerea
cdsdtoriei pe cale administrativS".

ART.5 - Executarea prevederilor prezentei hot[r6ri se incredin!eazdDirecliei finanle publice
municipale; Compartimentului de relafii cu publicul, informa{ii, registraturS; Serviciului comunitar de
'evidenfd a persoanelor; Directiei de sport qi agrement din cadrul Primdriei municipiului Sf6ntu
Gheorghe.

Sfdntu Gheorghe. la 2013

Avizat pentru legalitate Ia data de 04.09.2013
Pentru Secretar
Morar Edith !
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PRE$EDINTE DE $EDINTA


