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

PRIMARUL  COMUNEI SUDITI
str. Sf. Pantelimon nr. 39,tel./fax-0243278502

PROIECT DE HOTARARE 
De modificare/completare  a  hotararii nr. 4 din  31.01.2014 privind aprobarea

impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2014

Primarul  comunei Suditi judetul Ialomita,
Avand in vedere:

-Referatul secretarului comunei,înregistrat la nr. din  cu privire la necesitatea 
completării HCL nr. 4/31.01.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 
2014,
 In conformitate cu :
Prevederile art.59 și 60  din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa;
In temeiul art. 35 alin.2, 44-48 din OG 35/2002 privind aprobarea  Regulamentului cadru 
de organizare și funcționare a Consiliilor locale și art 45 din legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, repăublicată, emite prezentul

 P R O I E C T   D E   H O T Ă R Î R E

Art.1.- În Anexa nr. 1 la hotararea nr. 4 din din 31.01.2014-tabloul cuorinzînd 
valorile impozabile,impozitele și taxele locale,alte taxe asimilate acestora,precum și 
amenzile aplicabile începînd cu anul 2014,    propun efectuarea   urmatoarelor modificari:

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- Taxe speciale (art.282)  Taxă pază comunală propun înlocuirea 
textului “gospodăria care beneficiază de acest serviciu ” cu “textul “ persoana fizică sau 
juridică care se folosește de acest  serviciu,în baza unui contract.”

Art.2.- Prezentul proiect de   hotărîre  se comunică de indată consilierilor care pot 
formula și depune amendamente, Comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului local pentru
avizare si secretarului comunei pentru a asigura publicitatea.

PRIMAR,
SINCAN VASILE

Avizat pentru legalitate,
Secretarul comunei,VASILE IOANA

Nr.18
Data: 31.03.2014 

1


	PRIMARUL COMUNEI SUDITI
	PROIECT DE HOTARARE

