ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
MUNICIPIUL URZICENI
PRIMAR
Nr.434/10.01.2013

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind modificarea H.C.L.nr.101/27.12.2012 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pe anul 2013

Consiliul Local al mun.Urziceni, judet Ialomita
Având în vedere :
• Art. 36, alin.2, lit.b) si alin.4, lit.c) si Art.45, alin.2, lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificările şi completările ulterioare;
• Art. 27 din Legea nr.273 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
• art.287,art..288 si art.292 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile
si completarile ulterioare, precum si pe cele cuprinse la punctele 224-225 din
H.G.nr.44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Normele
Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;
• H.G.nr.1309/28.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile ,impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile incepind cu
anul 2013;
• O.G. nr.1/09.01.2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul
impozitelor si taxelor locale
• Raportul Directiei
impozite si taxe locale privind modificarea H.C.L.
101/27.12.2013 privin stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013 inregistrat sub
nr. 433/10.01.2013;
• Raportul de avizare al comisiilor de specialitate
Consiliul Local al municipiului Urziceni adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. – Se aproba modificarea si inlocuirea anexei 1 prevazuta la art.nr.1 din
H.C.L. 101/27.12.2013 , cu anexa nr.1 la prezenta care cuprinde nivelurile pentru
valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ,precum si
amenzile aplicabile incepind cu anul 2013 ,indexate conform H.G.1309/27.12.2013.
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Art.2.-Celelalte prevederi cuprinse in H.C.L.nr.101/27.12.2013 ramin
nemodificate.
Art.3.-Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.4.-(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului municipiului Urziceni.
-(2) Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţii
administraţiei publice locale, prin publicare pe site-ul Primariei mun. Urziceni:
www.primaria-urziceni.ro .
Art.5.- Directia Impozite si Taxe Locale, precum si aparatul de specialitate al
primarului vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Preşedintele de şedinţă,

Contrasemnează:
Secretarul municipiului Urziceni
Jr. Andrei Cristina

URZICENI ____________
NR. ______
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