ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 13 /2013
Privind modificarea și completarea HCL nr 58/2012 privind aprobarea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna;
întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 13.02.2013
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului comunei Valea
Crişului privind necesitatea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013;
Văzând rapoartele compartimentului de contabilitate, a comisiei de specialitate bugetfinanţe, avizul secretarului comunei Valea Crişului ;
În baza:
- art. 16 alin (2) şi art. 30 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu
completările şi modificările ulterioare,
- art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborat cu art. III din Legea nr.
343/2006 pentru completarea şi modificarea Codului fiscal,
- Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, modificată şi
completată inclusiv prin Legea nr. 343/2006,
- prevederile HGR nr 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul
2013
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică
În temeiul art. 36 alin (2) lit.“b” si alin (4) lit. „c”, art. 45 alin (2) lit „c” şi art.115 alin.1
lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se modifică valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile, în sume
fixe sau cote procentuale pentru anul 2013 stabilite prin HCL nr 58/2013, conform anexei nr 1
- parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Se completează impozitele și taxele locale în sume fixe pentru anul 2013
stabilite prin HCL nr 58/2013, conform anexei nr 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică și complează
Hotărârea Consiliului Local Valea Crişului nr. 58/2012, privind aprobarea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2013.
Art.4 -Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Covasna în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare şi
afişare prin grija secretarului comunei Valea Crişului.
Valea Crişului, la 13.02.2013
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