
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 31.01.2014 privind aprobarea  impozitelor si

taxelor  locale pentru anul 2014

Consiliul local al comunei Suditi judetul Ialomita,avînd in vedere:
-Referatul secretarului comunei, prin care propune remedierea  erorilor constatate 

la controlul legalitatii hotararii nr. 4 din 31.01.2014 privind stabilirea nivelului 
impozitelor si taxelor locale pe anul 2014;

Expunerea de motive a primarului comunei,înregistrată la nr.  54 din 311.03.2014,
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local,

In conformitate cu :
Prevederile art. 59 alin. (1) și (2)  din legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativa pentru elaborarea unor acte normative;
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 Ă R Î R E
Art.1.-Anexa nr. 1 la hotărîrea nr. 4 din  31.01.2014  privind aprobarea  

impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2014, se modifică /completează,astfel:
1.-La Cap.V- a)-Rîndul    - „Art.268 alin.(1) Taxa pentru eliberarea autorizației 

pentru desfășurarea  unei activități economice,pct.1 ,coloana a 2-a se completează și se 
înscrie valoarea de 15 lei”. Pentru  viza anuală ,taxa este de 50% din cuantumul stabilit.

b)-Rîndul     “Art. 268 alin. (5) Taxa pentru  eliberarea/ vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, ”coloana a 2-a  se 
completează și se înscrie valoarea de „120 lei” . 

2.-La Cap.IX- Rîndul     « Art.282  Taxă pază comunală ,coloana a 2-a , textul 
“gospodăria care beneficiază de acest serviciu ” se modifică și va avea următorul cuprins 
“ persoana fizică sau juridică care se folosește de acest  serviciu,în baza unui contract.”

Art.2.-Hotărîrea  a fost adoptată cu respectarea art.45 din legea nr.215/2001 
privind administrația publică locală,republicată.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier  ,DOBRIU DUMITRU

Contrasemneaza
Secretarul comunei, jr.Vasile Ioana

Adoptată la Suditi,
Astazi, 10.04.2014
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