ROMANIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEORGE ENESCU
Tel:0231.628103;Fax:0231.628.060;E-mail:pge_bt@yahoo.com
HOTARARE

Nr.28 din 27.03.2015
privind modificarea Anexei nr. 1 de la H.C.L nr.62/2014 privind valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în comuna George Enescu în anul 2015
Consiliul local al comunei George Enescu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 martie
2015, conform prevederilor art.39, alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative;
analizând Expunerea de motive prezentată de primarul comunei şi Raportul de specialitate al
Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei George Enescu prin care se motivează
necesitatea aprobării impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015, conform prevederilor art.6, alin.3 din

Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
având avizul favorabil al
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ,
Comisiei pentru învăţământ,sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştei publice, a
drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism,
în baza prevederilor Legii nr.11/2015 privind aprobarea O.U.G nr.102/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
în temeiul art. 36 alin.(4) lit c) şi art. 45 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1 - Se aprobă modificarea Anexei nr.1 de la H.C.L nr.62/2014 privind valorile impozabile, impozitele
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora începând cu anul 2015, conform Anexei nr.1.
Art.2 -Primarul comunei prin Compartimentul financiar-contabil, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.3 - Secretarul comunei răspunde de comunicarea prezentei hotărâri şi aducerea la cunoştinţă publică
prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale şi pe pagina de internet.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Constantin VERINCIANU
L.S
_______________________
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________
Adoptată în şedinţa ordinară din 27 martie 2015.
cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie.

