ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 127 din 20.07.2017
Privind modificarea anexei I la HCL nr.182/16.12.2016 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017
Consiliul Local al UATO Tauti Magheraus, intrunit in sedinta ordinara in data de 20.07.2017
Examinând :
- Raportul de specialitate nr. 6933/19.07.2017, promovat de către Serviciu financiar contabil privind
modificarea anexei I la HCL nr.182/16.12.2016 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017
Având în vedere:
-adresa Instituției Prefectului-Județul Maramureș nr. 13558/03.07.2017 înregistrată la primăria orașului Tăuții
Măgherăuș cu nr. 6712/13.07.2017.
-acțiunea în contencios administrativ inițiată de cătrte Instituția Prefectului-Județul Maramureș, înregistrată la
Tribunalul Maramureș cu nr. 13558/22.06.2017.
-HCL nr. 182 din 16.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.
-avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local UATO Tauti Magheraus
- avizul secretarului
-art.71 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45 și art. 115 alin. 1, lit b din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Modificarea anexei I la HCL nr.182/2016, capitolul „ALTE TAXE LOCALE”, după cum urmează
:
„TAXĂ DEZVOLTARE REȚEA GAZ PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE
1690 lei, echivalentul a 375 euro/racord, la cursul BNR din data de 01.11.2016 .
TAXĂ DEZVOLTARE REȚEAUA DE APĂ PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE
451 lei, echivalentul a 100 euro/racord, la cursul BNR din data de 01.11.2016.
Notă : Persoanel fizice și juridice care extind din sume proprii rețeaua de gaz și/sau apă, pe domeniul
public, până la limita de proprietate, vor achita doar diferența între suma plătită pentru extindere (
conform acte doveditoare –factură, chitanță, deviz) și taxa stabilită prin prezenta hotărâre.”
Art. 2. Restul prevederilor cuprinse în anexa I la HCL nr.182/2016 rămân neschimbate și se vor aplica
întocmai.
Art. 3. Prin grija serviciului financiar contabilitate se va modifica anexa I la HCL nr.182/2016 conform
prevederilor prezentei.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la : Primarul UATO Tauti Magheraus





Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş
Serv financiar contabil
Compartiment juridic
Se aduce la cunostiinta publica prin afisare pe site-ul official al orasului.
Presedinte de ședință
Câmpan Cosmin Călin Toma

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan
Au fost prezenti 12 consilieri din 14 in functie
Adoptata cu unanimitate
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