
ROMANIA
JUDETL,.L NEAMT

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 3l rJin 24.12.2013 privind stabilirea

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judelul Neam{,
Avdnd in vedele:

- Nota de fundamentare a primarului comunei, Sorin Ouatu, inregistrata sub nr. 399/2014;
- Adresa u. 17994 din 23.01.2014, inaintata de Institutia Pref'ectului. Comparliment Verificarea
Legalitatii Actelor. Contencios Administrativ si Procese Electorale;
- Hotararea Consiliului Local nr. 51 din 24.12.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2014:
- Prevederile Legii 57112003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.36 alin (2) Iit ,,b" si alin (4) lit ",c" din Legea administratiei publice locale nr. 21512002,
republicata;
- Legea nr.21312006 privind finantele publice locale, cu modificalile si completarile ulterioare;
- Referatul de specialitate a Compaftimentului contabilitate, inregistrat sub nr. 399 /2014 cat si avizul
favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ln temeiul art. 36, alin. (4), lit. c) si art.45 alin. (2), lit. c) din Legea adnrinistratiei publice locale
nr.2l512001.cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARA$TE

ART. I Se modifica Hotararea Consiliului Local nr. 5l din 24.12.2013, privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 20 14, dupa cum Lrrmeaza:

1.1 La art.l din Hotarare se introduce alineatul e), care va avea urmatorul cuprins:"taxa pentru
indeplinirea procedurii de divorl pe cale administrative este in cuantum de 600 lei. Taxa se face venit
la bugetul local.

1.2 La anexa nr.l, punctul ,,Taxa hotelier[", se introduce alineatul (4), care va avea urmatoml
cuprins:"Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneazi in cursul unui an

calendaristic. este de 5olo din valoarea de inventar a cladirii. stabilitA prin Hotir6re a Consiliului
Local''.

ART, 2 - Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Neamt in vederea exercitarii
controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Steflan
cel Mare.

- Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul primariei sau pagina
de internet a comunei Stefan cel Mare,.ludetul Neamt.

ContrasemneazA:
Secretarul Comunei,

Nr.5 din 31.01.2014

StolerulNicolae


