
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   SUDIŢI

H O T Ă R Î R E
Privind  completarea/ abrogarea unor prevederi din  hotărîrea  nr. 4/31.01.2014 

privind impozitele și taxele locale pentru anul 2014

Consiliul local al   comunei Suditi judetul Ialomita,
Examinand:
Expunerea de motive  a primarului comunei,la proiectul de hotărîre  privind 

modificarea hotărîrii Consiliului local, nr. 4 din 31.01.2014,
Raportul  compartimentului de specialitate, inregistrat la nr. 3648 din 28.07.2014;
Decizia Curții de Apel București, 3255 din 24.04.2014 ,
In conformitate cu:
- prevederile art.  58-60   din legea nr. 24/2000 privind  aprobarea normelor de 

tehnică legislativă la elaborarea actelor normative,
In temeiul  art. 36 alin.(4) lit. a,  art. 45 alin. (2) lit. a  si 115  alin. (1) lit. b  din 

legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu  modificarile si 
completarile ulterioare, adopta prezenta 

HOTĂRÎRE
Art.1.- Anexa nr. 1 la HCL nr. 4/31.01.2014 privind aprobarea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2014 se completează  după cum  urmează 
(1) La cap.III-Impozitul și taxa pe terenurile amplasate în intravilan, 

 “Teritoriului satului Gura văii  se delimitează pe  două zone, în funcție de accesul 
locuințelor  la  utilitățile  existente ,respectiv :

Zona A-locuințele cu acces  la rețeaua de drum  asfaltat.
Zona B-  locuințele cu acces la   rețeaua de drumuri pietruite . 

(2)- La cap.X - Alte taxe locale-Rîndul 1 a - Inchirierea/Concesionarea unor 
bunuri proprietate sau administrate de primărie, ”  -se radiază.

Art.2.- Prezenta  hotărîre ,adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din legea nr./
215/2001 privind administrația publică locală,se aduce la cunoștință publică prin afișare 
pe site-ul  www primariasuditi.ro,secomunică Instituției Prefectului pentru controlul 
legalității și Primarului comunei, pentru a asigura aducerea la îndeplinire prin 
compartimentul  financiar-contabil.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, ANDREȘAN ELENA

Contrasemnează,
Secretarul comunei,VASILE IOANA

Adoptată la Suditi,
Astăzi, 30.07.2014
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