ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LUPENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 40/2013
Privind modificarea HCL nr. 10/2013 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile in
anul fiscal 2013
Consiliul local al comunei Lupeni întrunit în şedinţă ordinară din data de 30 iulie 2013;
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita nr. 4545/SL/2013 prin care
solicită reanalizarea şi modificarea HCL 10/2013 pentru a intra în legalitate;
Văzând proiectul de hotărâre al primarului comunei Lupeni privind modificarea HCL nr.
10/2013 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2013, precum şi
raportul compartimentului de resort nr. 4414/2013, precum şi avizul favorabil ale comisiilor de
specialitate ale consiliului local;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica locala, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin (1), ale art. 45 alin (1), precum şi ale art, 115, alin.(1), lit.b
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.- Se modifică HCL nr. 10/2013 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale
aplicabile in anul fiscal 2013, în felul următor:
Se modifică art.1. al hotărârii şi va avea următorul cuprins:” Se stabilesc impozitele si taxele
locale pentru anul 2013, conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si amenzile stabilite conform HG. Nr.1309/2012 , dupa cum
urmeaza:”
Se modifică lit.f) al art. 1 şi va avea următorul cuprins: „Cota prevãzutã la art.270 alin(4) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la
3%.”
La Cap. „Impozitul pe terenurile situate în intravilan – terenuri cu construcţii” din Anexa nr. 2
ataşată hotărârii se corectează valoarea înscrisă pentru Zona A din cadrul localităţii de Rang IV, de la
844 lei/ha la 845 lei/ha.
La Cap. „Impozitul pe terenurile situate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât
cea de terenuri cu construcţii”, din Anexa 2B ataşată hotărârii, se corectează valoarea înscrisă la
poziţia [Livadă;Zona D] de la 26 lei/ha la 27 lei/ha.
Anexa 9A ataşată hotărârii se va completa cu valoarea taxei pentru activităţile cu impact
asupra mediului înconjurător precum şi cu procedura de calcul şi plată a taxelor care fac parte din
categoria „ altor taxe locale”.
Art.2.- Celelalte articole din HCL nr. 10/2013 rămân neschimbate.
Art.3.- Anexele modificate fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi vor fi schimbate cu
anexele iniţiale corespunzătoare din HCL nr. 10/2013.
Art.4.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi referentul
din cadrul compartimentului de impozite şi taxe locale al primăriei comunei Lupeni.
Art.5.- Prezenta se comunică primarului comunei, referentului din cadrul compartimentului de
impozite şi taxe locale al primăriei, Instituţiei Prefectului judetului Harghita in vederea exercitarii
controlului cu privire la legalitate, si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului prin afisare
la sediul primăriei.
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