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Hotirffrea nr.ll8l2014
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
gedinlei ordinare din data de 16 decembrre2014,

Avfrnd in vedere:
- Lista privind propunerile nivelurilor impozitelor gi taxelor pentru anul20l5 qi proiectul de hotlrAre nr.826112014

cu privire la aprobarea impozitelor qi taxelor locale pentru anul fiscal20l5, proiect inifiat de primarul comunei,

domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr. 21512001 a administrafiei publice
locale, republicat6;

- referatulnr.7754l20.ll.2014 intocmit de compartimentul financiar contabil, privind impozitele qi taxele locale
pentru anul fiscal 2015 , in temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.2l5l200l a administra{iei publice locale,
republicatd;

- referatul nr.7963128.11.2014 intocmit de doamna Cebere Elena Ramona, gef Serviciu Public Crege Lefcani,
privind contribulia lunard pentru hrand la copii;

- raportul de specialitate nr.8304116.12.2014 al comisiei
propunerea ca taxa de salubrizare in localitate sd

salubrizare;
- referatul nr.830912014 al biroului financiar-contabil

salubrizare in localitate
- Hot[rArea consiliului local nr.51122.09.201 I privind stabilirea taxei pentru creqS;

- HotdrArea consiliului local nr.69127.062013 privind stabilirea taxei pentru salubrizare in localitate;
- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finanfe din cadrul consiliului

local Lelcani pentru proiectul de hotdrAre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54

- alin.(4) din Legea nr.21512001a administrafiei publice locale, republicatS;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdr6ri al secretarului comunei Lefcani, jr. Irimila
Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu afill7 lit."a" din Legea

nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatS;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizional5 in administrafia publica locald;

examinffnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr.57312003 - Codul fiscal 9i HG. Nr.
95612009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele gi taxele locale qi alte taxe asimilate acestora, precum gi

amenzile aplicabile incepdnd cu anul fiscal 2010, cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Hot6r6rea Guvernului tr. 130912012

privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele gi taxele locle gi alte taxe asimilate acestora, precum gi amenzile

aplicabile incepdnd cu anul 2013;OG w.ll20l3 pentru reglementarea unor mf,suri financiar-fiscale in domeniul impozitelor gi

taxelor locale;
In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.l lit.b din Legeartr.2l5l2001 privind administratia publica locala, republicatd, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare

norAnASrn:

Art.l. Se aprobd nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele qi taxele locale qi alte taxe

asimilate acestora, amenzile aplicabile incepdnd cu anul fiscal 2015, conform listei anexd care face parte

integrantd din prezenta hotdr6re.

tehnico-economice gi juridice din cadrul primlriei privind
fie modificatd in vederea eficientizdrii serviciului de

din cadrul primlriei privind majorarea taxei pentru



Art.Z Se aprobd modificarea art.3 din HCL nr.5ll20l1 in sensul c5: - ,,Se aprobd stabilirea taxei de
11 lei/copillzipentru finan{area Serviciului Public Crege, iar diferen!avaft asiguratd din bugetul local."

Art.3 Se aprobd modificarea art.l din HCL nr.69127 .06.2013 in sensul cd: - ,,Se aprobS taxa de 23
lei/ persoana adulta/ an pentru serviciul de salubrizare a comunei Letcani si colectarea deseurilor menajere
de la populatie."

Art.4 Primarul qi biroul financiar-contabil gi ajutoare de stat din cadrul
indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri.

Art.s Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta
compartimentului financiar contabil qi Instituliei Prefectului Judefului Iaqi.

O copie a prezentei hotdr6ri va fi afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinla publictr.
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primdriei vor aduce la

hotdrAre primarului,
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