Romania
Judetul Neamt
Comuna Urecheni
Primar
Expunere de motive
privind proiectul de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 58/14.11.2018 privind
aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru 2019

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Adresa Nr 16123/14.12.2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la
adoptarea HCL Urecheni nr 58/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate
prin initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 58/2018;
Referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni prin care se propune initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea
HCL Urecheni nr 58/14.11.2018.
Va supun spre dezbatere proiectul de hotarire privind modificarea HCL Urecheni nr
58/14.11.2018 pentru aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru 2019 pe care va rog sa il
analizati si sa il votati.

Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Prin Adresa Nr 16123/2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea Legalitatii
Actelor ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea HCL Urecheni nr
58/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea unui proiect de hotarire
pentru modificarea HCL Urecheni nr 58/2018;
Au fost incalcate prevederile art VI din Legea Nr 1/2017, art 481 din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
Analizind Proiectul de hotarire si Expunerea de motive a domnului primar Tanaselea Ion privind
modificarea HCL Urecheni nr 58/2018 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru 2019;
Din punct de vedere juridic Proiectul de hotarire si Expunerea de motive sunt redactate in termeni
legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire privind modificarea HCL Urecheni nr 58
/14.11.2018 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019.

Secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

Proiect

HOTARAREA Nr
DIN

privind modificarea HCL nr 58/14.11.2018 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale
pentru anul 2019.

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta extraordinara la data de 31.12.2018;
Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
- Adresa Nr 16123/14.12.2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul
Verificarea Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu
privire la adoptarea HCL Urecheni nr 58/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in
legalitate prin initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 58/2018;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art 1. Se aproba modificarea HCL Urecheni nr 58/14.11.2018 cu privire la aprobarea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2019 dupa cum urmeaza:
I.

Se elimina din cuprinsul HCL Urecheni Nr 58/14.11.2018, art 15 alin (3) intrucat nivelul cotei de
reducere a impozitului pentru mijloacele de transport hibride a fost stabilit prin art 17 alin
(4) din aceeasi hotarare.

II. Se elimina din cuprinsul HCL Urecheni Nr 58/14.11.2018, art 23 alin (3) intrucat aceasta
prevedere nu este cuprinsa in Legea Nr 227/2015.
III. Se elimina din cuprinsul HCL Urecheni Nr 58/14.11.2018 taxele extrajudiciare de timbru, taxe
introduse eronat, intrucat acestea au fost abrogate prin Legea Nr 1 din 6 ianuarie 2017
privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative.
Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 58/14.11.2018 si anexele la HCL raman nemodificate.
Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiar-contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului Judetul
Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor si persoanelor interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
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HOTARAREA Nr 70
DIN 31.12.2018

privind modificarea HCL nr 58/14.11.2018 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale
pentru anul 2019.

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta extraordinara la data de 31.12.2018;
Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
- Adresa Nr 16123/14.12.2018 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul
Verificarea Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu
privire la adoptarea HCL Urecheni nr 58/2018 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in
legalitate prin initierea unui proiect de hotarire pentru modificarea HCL Urecheni nr 58/2018;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se aproba modificarea HCL Urecheni nr 58/14.11.2018 cu privire la aprobarea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2019 dupa cum urmeaza:
I.

Se elimina din cuprinsul HCL Urecheni Nr 58/14.11.2018, art 15 alin (3) intrucat nivelul cotei de
reducere a impozitului pentru mijloacele de transport hibride a fost stabilit prin art 17 alin
(4) din aceeasi hotarare.

II. Se elimina din cuprinsul HCL Urecheni Nr 58/14.11.2018, art 23 alin (3) intrucat aceasta
prevedere nu este cuprinsa in Legea Nr 227/2015.
III. Se elimina din cuprinsul HCL Urecheni Nr 58/14.11.2018 taxele extrajudiciare de timbru, taxe
introduse eronat, intrucat acestea au fost abrogate prin Legea Nr 1 din 6 ianuarie 2017
privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative.
Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 58/14.11.2018 si anexele la HCL raman nemodificate.
Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiar-contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului Judetul
Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor si persoanelor interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Livada Fanica

Contrasemneaza,
Secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri prezenți,
din totalul de 13 a celor în funcție.

