ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HANGU
HOTĂRÂRE
Privind modificarea in parte a anexei nr. 1 si anexei nr. 4 la Hotărârea
Consiliului Local al comunei Hangu nr. 67 din 29.11.2013 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2014
Consiliul Local al comunei Hangu, judeţul Neamt;
Analizand adresa nr. 17708/22.01.2014 a Instituţiei Prefectului – Judeţul
Neamţ cu privire la exercitarea controlului de legalitate prin care se recomanda
Consiliului Local al comunei Hangu, modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
67/29.11.2013.
Avand in vedere prevederile art. 279 alin.(2) din Legea nr. 571/2003,
modificat prin art. I pct.86 si art. II alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi
pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari şi
completari prin Legea nr.209/2012; art.I prima liniuţa din Legea nr. 127/2013
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2011 pentru
modificarea si completarea unor acte normative; art. 41 alin. (2)-(4), (13) si (14) lit.c
din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare; Ordinul comun al ministrului transporturilor
si infrastructurii si al ministrului administraţiei si internelor nr. 356/107 din
04.05.2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si desfasurarea circulaţiei
vehiculelor rutiere cu mase şi /sau dimensiuni ce depaşesc masele şi /sau dimensiunile
maxime admise prevazute in Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor; art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare; art. 282 al Titlului IX din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare; pct. 34 al art. Unic
din Legea nr. 494/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2004 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003; art. 283 alin.(3) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu
pct. 224 alin.(1) lit.”i” din Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal;
In temeiul art. 45 alin.(2) lit.”c” si a dispoziţiilor art. 36 alin .(2) lit.”b” şi
alin.(4) lit.”c” din din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.
Consiliul Local al Comunei Hangu adopta prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se stabileşte cota aditionala de majorare pentru taxa de divorţ pe
cale administrativa la 20%.
Art.2. Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 67/29.11.2013 se modifica astfel :
• alin. (2) din cap.VIII va avea urmatorul cuprins : „Taxa hoteliera
se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% la tarifele de cazare
practicate in unitaţile de cazare.”

•

se elimina din dispozitivul capitolului X – Alte taxe locale, taxa
privind transportul materialului lemnos pe drumurile comunale
clasate si neclasate,taxa destinata finanţarii serviciului public de
pompieri şi taxa pentru vehicule lente.
Art.3. Anexa nr. 4 privind procedura de calcul si plata a taxelor
prevazute la art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (capitolul X
din anexa nr. 1)se va modifica si va avea urmatorul cuprins:
• Taxa pentru depozitarea de materiale pe
domeniul public
Mod de calcul: taxa se percepe pentru fiecare zi ce urmează a fi
folosită pentru depozitarea de materiale pe domeniul public şi privat
al localitatii.
Termen de plată: anticipat obţinerii avizului pentru depozitarea de
materiale pe domeniul public şi privat.
• Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului
Mod de calcul: taxa se percepe pentru fiecare zi in care are loc
desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului.
Termen de plată: anticipat solicitarii.
• Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii
autorizate in conditiile legii
Mod de calcul: taxa se percepe pentru fiecare zi ce urmează a fi
folosită pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii autorizate in
condiţiile legii.
Termen de plată: anticipat obţinerii avizului pentru ocuparea
locurilor publice.
• Taxa de salubritate
Mod de calcul: se calculeaza in funcţie de zona iar in cazul gospodariilor cu o
singura persoana se va calcula 50% din taxa.Pentru agenţii economici se calculeaza pe
punct de lucru.
Termen de plată: lunar. În cazul nunţilor si discotecilor se incaseaza
odata cu chiria.
Art. 4. Pe data prezentei , orice dispoziţie contrara se abroga.
Art.5.(1)Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ
in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştintă
publica prin grija secretarului comunei Hangu;
(2)Aducerea la cunoştintă publica se face prin afişare la sediul
autoritaţilor administraţiei publice locale si prin publicare pe site-ul propriu.
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