
R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDITI
str. Sf. Pantelimon nr. 39,tel./fax-0243278502

HOTARARE 
de modificare a  hotararii nr. 4 din 30.01.2013 privind aprobarea  impozitelor si 

taxelor  locale pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Suditi judetul Ialomita,
Avand in vedere:

-Adresa nr.  2518 din 15.02.2013  a Institutiei Prefectului Ialomita prin care 
solicita remedierea erorilor constatate la controlul legalitatii hotararii nr. 4 din 30.01.2013 
privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2013;

Expunerea de motive a primarului comunei; Expunerea de motive a primarului 
comunei;

Raportul  secretarului comunei, inregistrat la nr.  275 din 24.01.2013; 
In conformitate cu :
Prevederile art.______ din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa;
In temeiul art.36 alin. (1),(2) lit. b,alin 4 lit c, 45 si 115 alin.1 lit. b   din legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata,adopta  prezenta

H O T A R A R E

Art.1.-Anexa nr. 1 la hotararea nr. 4 din din 30.01.2013 privind aprobarea  
impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2013, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a.-La cap. « Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor «     
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se citeste corect  9 
lei in loc de gresit 10 lei.

 b.-La cap. V,Alte taxe locale, Ïnregistrarea contractelor de arenda », se va  citi 
corect pe contract in loc de gresit pe hectar. 
            Àrt.2..- Se amana modificarea art. 3 alin. (1) si art. 7 alin. (4)  prin care s-a stabilit 
ca pentru satul Gura vaii, localitate de rang. V, impozitul sa se calculeze prin utilizarea 
mediei celor 4 zone .

Art.3.-Prezenta hotarare se comunica de catre secretarul comunei,Institutiei 
Prefectului pentru controlul legalitatii, si Prinmarului  pentru asigurarea aducerii la 
indeplinire prin compartimentul de specialitate .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier  DUICU IONEL

Contrasemneaza
Secretarul comunei, jr.Vasile Ioana

Adoptata la Suditi,
Astazi, 06.03.2013
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