ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605;Ungheni, nr.357, Tel/fax: 0265328112;0265328212;
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HOTĂRÂREA NR. 58
Din 25 august 2015
Pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ungheni nr 59 din
16.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 în Oraşul
Ungheni
Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţă ordinară din data de 25 august 2015,

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 4827/12.08.2015, întocmit de Primarul
oraşului Ungheni Prodan Victor,
Având în vedere raportul de specialitate nr 4828/12.08.2015, întocmit de ing. Blaskievics
Adam şi raportul de specialitate nr 4829/12.08.2015 întocmit de consilier Nistor Adriana,
Ţinând cont de prevederile:
- Art. 267 alin. (4) din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Hotărârea nr 1309 din 27 dec. 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul 2013
- Anexa nr 1 la Normele metodologice aprobate prin HG nr 44/2004
- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ungheni nr. 59 /16.12.2014 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015,
În temeiul prevederilor art. 36 alineat (4) litera “c” şi art. 45 alineat (2) din Legea
administraţiei publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă modificarea nivelului taxei din Anexa nr 1 capitolul V art. 267 alin. (4) –
taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi ale autorizaţiilor din HCL Ungheni nr
59/16.12.2014, după cum urmează:
Capitolul V
Taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
Specificare
Nivel

Nivel

Art.267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje
sau excavări

existent
8 lei/mp

propus
1 leu/mp

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului judeţului Mureş,
-Primarului oraşului Ungheni
-Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului
-Serviciului financiar-contabil
-Se afişează la sediul Primăriei oraşului Ungheni.
Adoptată în Ungheni, la data de 25 august 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUTA MONICA VALENTINA

CONTRASEMNEAZĂ
P. SECRETAR PLATON MIHAIL

