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HoTARAREA NR.23
Din 4 iunie 2020
privind modificarea Anexei

I la HCL 54 din 12.12.2019 privind stabilirea

impozitelor si

taxelor locale pentru anul2020 in orasul Ungheni

Consiliul Local al oragului Ungheni, intrunit in qedinta ordinara, din data de 4 iunie
2020,

Avtnd in vedere Referatul de aprobare w. 2391 din 08.04.2020 al primarului
oraqului Ungheni in calitate de initiator qi Raportul de specialitate nr. 3183126.05.2020

al Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale;
Urmare a Notificdrii Instituliei Prefectului - jude{ul Mureq nr. 17768 din
06.04.2020, inrgistrati la Primiria oraqului Ungheni sub nr. 2345107.04.2020;
Vazand proiectul de hotir6re m.2392108.04.2020 inifiat de primarul oragului Ungheni
qi avizat favorabil de cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,

Fiind respectate prevederilor art. 7, alin.(l) din Legea

rr.

5212003

privind transparenta

decizionald in administrafia public6, prin publicarea Anuntului nr. 2393108.04.2020,

in conformitate cu prevederile:

-

prevederile art.

4 alin. 2 din Anexa I la OUG nr. 57l2}l9

privind Codul

Administrativ

ln temeiul art. l29, alin. (2), lit. ,,b", alin. (4), lit. ,,c", art. 139, alin. (3) lit. ,,c" qi art.
196 alin (l) lit a) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific5rile qi
complet5rile ulterioare,

HOTARA$rE

Art.l

Se aprobl modificarea Anexei

nr.l din HCL 54112.12.2019 privind

stabilirea

impozitelor si taxelor locale pentru au,i 2020 in orasul Ungheni in sensul eliminarii ta,xei
special de casatorie prevazutala pct. 4 si 5 din Cap.IX Taxe speciale - art. (484).

Art.2.Celelalte prevederi ale Anexei nr. 1 din HCL 54112.12.2019 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul2020 in orasul Ungheni, raman nemodificate.

Art.3 Prezenta hotarare

se comunica:

Institutiei Prefectului j udetului Mures,
Primarului orasului Ungheni, judetului Mures,
Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale;

Adoptata in Ungheni, la data de 4 iunie 2020
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