
ROMANIA

JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORIA

ulterioare;

HOIARARE

privind completarea HotarariiConsitiuluiLocal nr,84 din 28.11.201g privind stabitirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORIA ,JUDETUL NEAMT ;
Avand in vedere:
- adresa nr' 18690/2019/15'01.2020, inaintata de lnstitutia prefectului prin Serviciulverificarea Legalitatii actelor, contencios administrativ si procese electorale prin care se constataaspecte de nelegalitate - norme incalcate la adoptarea iiotararii cu privire la impozitele si taxelelocale pe anul 2020, inregistrata la primaria comunei Horia, sub nr, g6112i.01.2020,,
Examinand referatul. de aprobare a primarului comunei HORIA , inreglstiatd sub nr. g05

din 2,2'01'2020, a raportului de specialitate intocmit de compartiment impozite 9i taxe localeinregistrat sub nr.g06 din 21,01.2020,
Vazand raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local, precum si avizul delegalitate al secretarului general al localitatii;
Luand in considerare prevederile a11.9 pct, 3 din Carta europeand a autonomiei localeadoptati la.strasbourg la 15 octombrie 19Bs 9i raiificati p,.in L.g;r-nr, ,199/.1997;

Av6nd in vedere prevederile :

-Titlul lX din Legea nr.22Tl201S privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile

-art'30 din Legea nr,273t2006 privind flnanlele publice locale, cu modific6rile 9icom pletiri le ulterioare;
-ordonan[a de UrgenlS a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,cumodificdrile 9i completirile ulterioare;

ln temeiul dispoziliiror art,.eg arin.1, arin,2, rit,b), arin.4, rit,c), arin 14,art, 134, art. ,r3g,
alin'1, alin'3, lit,c)sialin'5 siart,196alin, 1 lit,a)din ouo nr,'szl20i9 privind codulAdministrativ, cumodificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art'1 Se stabilesc cuantumurile inscrise in anexa nr.1 parte din H.C.L nr. g4 din28'11"2019 privind s.tabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora,precum si a amenzilor 
.aplicabiie pentru anul 2020, prin aplicarea ratei de inflatie de

lf{;. ^'ora valorilor impozitelor, taxelor locale si'amezilor stabilite pentru anul fiscal



Art..2 Se competeaza anexa nr.4la HCL 84 din 28,11.2019 , privind stabilirea impozitelor sitaxelor
pentru anul 2020 prin stabilirea procedurii de calcul si de plata a taxei de utilizare a locurilor
publice astfel:

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice se calculeaza conform declarartiei

contribuabilului care cuprinde suprafata utilizata si perioada ocuparii domeniului public.

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice se achita integral in momentul inregistrarii

declaratiei, depusa inainte de ocuparea lucului public.

Art. 3. Primarul comunei Horia, impreuna iu compartimentul contabilitate - financiar,

impozite si taxe locale va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari,

Art. 4,(1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Neamt in vederea exercitarii

controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei

Horia.

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei comunei Horia,
judetul Neamt si pe site-ul institutiei - contact@primariahorianeamt.ro
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