ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 27
Din 21 mai 2014
privind modificarea Anexei nr. 1, capitolul IX - Taxe speciale - poziția 12 la Hotărârea
Consiliului Local Ungheni nr. 60/2013, referitor la taxa branșare canalizare
Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 21 mai 2014,
Având in vedere:
- expunerea de motive susținută de un număr de 5 consilieri din cadrul Consiliului
Local al orașului Ungheni, înregistrată sub nr. 7182 din 06.012.2013,
Văzând proiectul de hotărâre inițiat de de un număr de 4 consilieri din cadrul Consiliului
Local al orașului Ungheni,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, ale H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 36, alin. (2), lit."b", alin. (4), lit. „c”, „e”, art. 45, alin. (2) și art. 115,
alin. (1), lit. „b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă modificarea cuantumului „Taxei branșare canalizare” prevăzută în
Anexa la H.C.L. Ungheni nr. 60/26.11.2013, cap. IX - Taxe speciale, pct. 12, în sensul
diminuării acesteia de la 1.450 lei la 1 leu.
Art.2. Se aprobă executarea lucrărilor de canalizare și a căminelor de branșare a
utilizatorilor care sunt amplasate pe domeniul public al orașului Ungheni, exclusiv din bugetul
local.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituției Prefectului - județul Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni,

-

d-lui Pătran Aurelian, administrator public,

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 21 mai 2014
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