Intern

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.19.

Din data de 26.02.2021.
Privind completarea Capitolului IX - Alte taxe si tarife speciale locale din HCL nr.65/15.12.2020
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, a tarifelor şi chiriilor pentru
administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna
Consiliul local al comunei Crasna;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare a primarului cu nr.1253/15.02.2021, raportul compartimentului de impozite şi
taxe locale cu nr.1259/15.02.2021 şi avizul comisiei de specialitate;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Luând în considerare prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art.56 din Constituţia României;
-prevederile art.5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30, art.761
alin.(2) și (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi completări ulterioare;
- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.h), art.491 Titlul IX – Impozite şi Taxe Locale , din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare;
- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- art.19 și art.20 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.3/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale, aprobat prin art. 1
din Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2016;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. c), art.139 alin.(3) lit.c) și art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările

și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă completarea poz.11 din Capitolul IX - Alte taxe si tarife speciale locale din HCL
nr.65/15.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, a tarifelor şi chiriilor pentru
administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna, cu nou alineat astfel:
Nr.
VALORILE STABILITE
Denumire tarif :
crt.
PENTRU ANUL 2021
11. Activități culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment şi
60 lei/ora
altele asemenea desfășurate în sala mică din Căminul Cultural
Crasna
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi aparatul de specialitate
al primarului.
Art.3. Prezenta se comunică cu:
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment buget -contabilitate;
- Compartiment impozite şi taxe locale – înregistrare vehicule;
- Monitorul oficial local;
- Dosar Hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Torma Alexandru

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia

