COMUNA COSTULENI
JUDETUL IA$I
CONSILruL LOCAL

HoTARAREA NR.ll
privind
privind modificarea HotirArii Consiliului Local Costuleni nr.l0l20l4
anul2015
pentru
stabilirea taxelor 9i impozitelor locale

consiliul Local al comunei costuleni, judetul Iasi, intrunit in sedinta
ordinara din 28 mai 2015;
Manuela
Av6nd in vedere referatul de specialitate al d-nei Anchidim Loredana
justifica
se
prin
care
secretar al comunei Costuleni inregistrat sub nr. 227 t2ol5 ,
privind stabilirea taxelor 9i
necesitatea modificarii gi completar'ii HCL nr. lol2ol4
impozitelor pentru anul 2014;
de cdtre
Av6nd in vedere prolectul de hotirdre nr.22812015 iniliat in acest sens
d-nul primar Harabagiu Dumitru ;
Av6nd in vldere preveierile Legii nr. 571t2003 privind Codul fiscal, cu
pentru aprobarea
modificarile si completarile ulterioare 9i prwederile H.G. nr' 4412004,
fiscal, cu
Codul
privind
w.57112003
Normelor Metodologice de aplicare a Legii
modifi carile si completarile ulterioare;
cu
Tin6nd cont de prevederile Legii m.27312006 privind finantele publice locale,
modificarile si completarile ulterioare ;
unor
Av6nd in vedere prevederilor art. 5 alin.2 din Lg. lt45l20l4 pentru stabilirea
mdsuri de reglementare.a pietei produselor din sectorul agricol;
art.45, alin. (2) lit." c "si art 115(1)' litb"din
lnbazaart.36,'Ain t+), lit." c
modificarile si
Legea nr.2lSl200l, Legea Aiministratiei publice locale, republicata, cu
oompletarile
Av6nd in vedeie avianl favorabil nr. 23612015 al Comisiei pentru dezvoltarea
privat al comunei ,
economio-social6 , buget, finan{e, administrarea domeniului public ai
servicii gi comed, gosodarire comunald 9i protec[ia mediului ;
In temeiul prevederilor art.45 alinl din Legea 21512001 privind administratia
publica locala,cu modificarile si completarile ulterioare;

",

ulterioare;

HoTARA$rE

ART.l,, Art. 4, punctul 7 din HCL

nr. l0l20l4 privind stabilirea

tixelor

gi

impozitelor locale pentru anul 2015 va avea urmitorul cuprins :
pentru eliberarea
TaxS pentru eliberarea atestatului de produc6tor:-,p0 lei; Taxd
carnetului de iomercializarc a produselor agricole: 10 lei ";
gi
Celelate prevederi ale HCL rc. l0l20l4 privind stabilirea taxelor
ART.
impozitelor locale pentru anul20l5 rlmdn aplicabile;
ART.3 Secretarul comunei va comunicaprezenta hotarare :

2

In$titutiei Prefectului judctului Iasi ;
Frimanrlui comunei Costuleni.
Compartimentului financiar conbbil

Total
consilieri
locali alesi

l3

Prezenl

l0
l0

Pentru

Imootrivi
Abtineri

0
0

Ilattr astizi, 28.{15.2015
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CHM.ILA A
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
DANA- MANI.JELA

