ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.16.
Din data de 26.02.2013.
Modificarea anexei nr.1, secțiunea ALTE TAXE SI TARIFE SPECIALE, nr. crt.6, AL
Hotărârii Consiliului Local nr.3/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2013, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat
al comunei Crasna
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.1710/26.02.2013, raportul compartimentului de
impozite şi taxe locale cu nr.1711/26.02.2013 şi avizul comisiei de specialitate cu
nr.1712/26.02.2013;
- Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art.56 din Constituţia României;
-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
-prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi completări
ulterioare;
- prevederile art.287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul IX – Impozite şi
Taxe Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2013;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c” din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificarile şi completările ulterioare,
În temeiul art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă modificarea anexei nr.1, secțiunea ALTE TAXE SI TARIFE SPECIALE, nr.
crt.6, AL Hotărârii Consiliului Local nr.3/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2013, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat
al comunei Crasna, după cum urmează:
Nr.crt.
6.

Denumire tarif :
Preţ minim de pornire a licitaţiei pentru închiriere teren
agricol (păşuni)

VALORILE STABILITE PENTRU
ANUL 2013
ECHIVALENTUL ÎN LEI A
50 EURO/HA/AN

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi aparatul de
specialitate al primarului.
Art.3.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei
competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.4. Prezenta se comunică cu:
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment buget -contabilitate;
- Compartiment impozite şi taxe locale;
- Site – ul www.primariacrasna.ro;
- Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bogya Miklos
Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

