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HOTARARE
Privind modificarea si completarea HCL nr. 84/6.11.2019 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale ,aplicabile in anul 2020,la nivelul comunei
Cordun,judetul Neamt
Consiliul local al comunei Cordun, judetul Neamt;
Avand in vedere Adresa Institutiei Prefectului, judetul Neamt, nr.
17214/10.01.2020, inregistrata la institutia nostra sub nr. 326/15.01.2020,referatul de
aprobare intocmit de primarul comunei Cordun, Adrian Ciobanu si inregistrat sub nr.
544/21.01.2020 , raportul de specialitate nr. 547/21.01.2020 si avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate;
Vazand prevederile Legii nr. 227/2015-privind Codul Fiscal-Titlul IXImpozite si taxe locale, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,art.
20,alin. (1) lit. b) si e),art. 27 si art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Tinand cont prevederile art. 129 alin. ( 2 ) lit. “b” raportat la art. 129 alin. ( 4 ) lit.
„a” , precum si ale art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE
Art.I.- Se aproba modificarea si completarea hotararii mentionate dupa cum
urmeaza:
a) - Dupa alineatul 2) al articolului 1, se va adauga aliniatul numarul 3) si care
va avea urmatorul continut:
“-3) -Se aproba Regulamentul de acordare a facilitatilor fiscale la plata
impozitelor si taxelor locale conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.”
Art. II-Se abroga in totalitate prevederile literei b) de la capitolul “Taxe
speciale”,respectiv “Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele oficial libere”.
Art.III-Restul prevederilor raman neschimbate.
Art.IV. –(a) Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate .
-(b) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul
autoritatii administratiei publice locale.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
ANTICI IOAN

CONTRASEMNEAZA
Secretar
MARTINAS MARIA
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Nr. 11;
Din 31.01.2020

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. …/2020
Nr.
crt.

Data
ZZ/LL/AN

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

0
1
2
3
1
1
Adoptarea hotărârii )
…/…/2020
2
2
Comunicarea către primarul comunei )
…/…/2020
3
3
Comunicarea către prefectul județului )
…/…/2020
4+5
4
Aducerea la cunoștință publică )
…/…/2020
4+5
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
…/…/2020
6
7
6
Hotărârea devine obligatorie ) sau produce efecte juridice ), după caz
…/…/2020
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau
simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului
în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”
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