
Nr. 1755/2015

PROJECT DE HOTARARE

pentru modificarea ~i completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea
impozitelor ~i taxelor locale pe anul2015

Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, in ~edinta ordinara;
Avand in vedere Expunerea de motive nr. 1753/2015 a viceprimarului municipiului, d-

na Sztakics Eva-Judit;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 1754/2015 al Directiei finante publice

municipale din cadrul Primariei municipiului Sfantu Gheorghe;
Avand in vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al

municipiului Sfantu Gheorghe;
Avand in vedere prevederile art. 16 alin. (2) ~i art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;
In baza TitIului IX. din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i

completarile ulterioare;
Avand in vedere Titlul IX. din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;

In baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile ~icompletarile ulterioare;

Avand in vedere H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele ~i taxele locale ~i alte taxe asimilate acestora, precum ~i amenzile aplicabile
incepand cu anul fiscal 2013, valabile ~i in prezent;

Avand in vedere parcurgerea procedurii prevazute la art. 7 alin. (13) din Legea nr.
52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b ~i alin. (4) lit. c din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c ~i art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;

ART. 1 - Se aproba modificarea HCL nr. 12014 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor
locale pe anu12015, dupa cum urmeaza:

I. Se aproba revocarea urmatoarelor taxe din Capitolul "Taxa pentru eliberarea
certificatelor, avizelor ~ia autorizatiilor" al anexei nr. 1:

Denumire taxa I Nivel aplicabil in anul fiscal 2015
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desta~urarea unei activitati economice

1. in mediul rural I 18,00
2. in mediul urban I 96,00

II. Capitolul "Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor ~i a autorizatiilor" din
1 lazll a aanexa nr. se complete cu urm toarea tax :

Denumire taxa Nivel aplicabil in anul fiscal 2015
Taxa pentru vizarea autorizatiei privind 200,00desta~urarea activitatii de alimentatie publica*

*Se achita integral, anticipat aplicarii vizei pana la data de 31 martie a anului in curs, dupa care se
percep majorari de inwziere potrivit prevederilor Codului de procedura fiscaia.



III. Punctele 10 ~i 11 din Anexa nr. 2 "Taxe speciale stabilite pentru anul 2015" se
modi fica astfel:

Denumirea
Nr. Denumirea taxei speciale concesionarului Nivelul taxei speciale/lei
crt. serviciului public local 2015

taxabil
Taxa pentru eliberarea

Compartimentul pentruautorizatiei de functionare
10.

pentru desIa~urarea activitatii de
Autorizarea Activitatiilor 200,00 lei

comer! ~i prestari servicii
Economice

Taxa pentru viza anuala a
Compartimentul pentruautorizatiei de funqionare Structura de vanzare1l.

pentru desta~urarea activitatii de Autorizarea Activitatiilor peste 400 mp - 200,00lei
comert ~i prestari servicii Economice

ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Patrimoniu ~i Directia Finante Publice Municipale din cadrul Primariei municipiului Sfantu
Gheorghe.

Sfantu Gheorghe, la 2015

PRE~EDINTE DE ~EDINTA
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