ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

___________________________________________________________________________________________________

HOT RÂREA nr. 165
18 decembrie 2008

privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2009, asa cum
au fost aprobate prin HCL nr. 205 din 21 decembrie 2006,
ce au fost aplicate in anul 2007 i 2008
Consiliul local al municipiului Adjud, întruni în edin

ordinar :

Analizând Expunerea de motive a proiectului de hotarare privind aprobarea
taxelor si impozitelor locale pentru anul 2009, asa cum au fost aprobate prin HCL
nr. 205 din 21 decembrie 2006, ce au fost aplicate in anul 2007 i 2008, initiat de
primarul municipiului i raportul de specialitate;
Luând act de avizul favorabil al Comisiei pentru agricultur , activit i
economico – financiare, administrarea domeniului public si privat al municipiului;
În conformitate cu dispozi iile art. 2901) din Hot rârea de Guvern nr. 44/2004
privind aprobarea normelor metodologice ale Codului fiscal, coroborate cu cele ale
Codului fiscal aprobate prin legea nr. 571/2003 i ale Hotararii de Guvern nr. 1861
/2006;
In baza art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit. c , art. 45 alin. 2 lit. c, art. 47 din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata
HOT R

TE:

Art. 1 – Se aprob ca in anul 2009, sa se mentin taxele i impozitele ce au
fost aprobate prin Hot rârea Consiliului local nr. 205/21 decembrie 2006 si aplicate
in anul 2007 i 2008, precum si toate celelalte facilit i i inlesniri pe care le
cuprinde, cu excep ia taxei hoteliere care se va percepe la nivelul de 2 % in zonele
f r utilit i si 5 % în zonele cu toate utilit ile.
Art. 2 – Prezenta hotarare va fi comunicata tuturor serviciilor
/compartimentelor/birourilor aparatului propriu al primarului municipiului Adjud
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