JUDE UL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORA ULUI COVASNA

PROIECT DE HOT RÂRE
Cu privire la stabilirea impozitelor i taxelor locale pe anul 2013

Consiliul local al ora ului Covasna, întrunit în edin a ordinar din data de
_____________ 2012, edin legal constituit , fiind prezent majoritatea consilierilor în func ie
(____),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate,
avizul comisiei de specialitate i avizul de legalitate dat de secretara ora ului,
În temeiul art. 27 i 30 din Legea 273/2006 privind finan ele publice locale;
În conformitate cu:
- Art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2), art. 278, art. 282, art. 283, art.
286 i 287 din Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
- HG 956/2009 privind - HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele i taxele locale i alte taxe asimilare acestora, precum i amenzile aplicabile începând cu
anul fiscal 2010;
inând cont de prevederile:
- HCL nr. 139/2011 privind stabilirea impozitelor i taxelor locale pe anul 2012 la
nivelul ora ului Covasna
- HCL nr. 145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe speciale pentru func ionarea
unor servicii publice locale pe raza ora ului Covasna
- HCL nr. 53/2010 privind reglementarea transportului de tonaj mare pe strada
Sub icl u, Covasna, modificat i completat prin HCL 12/2011
- HCL nr. 36/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a
Bibliotecii or ene ti, modificarea Statului de func ii i acordarea unor sporuri
- HCL nr. 53/2005 privind aprobara Regulamentului privind organizarea i func ionarea
activit ii de transport local în regim de taxi

- HCL nr. 86/2011 Aprobarea Regulamentelor de func ionare a Trenule ului de
Agrement i a bicicletelor de tip tr sur i instituirea de tarife pentru func ionarea acestora, ompletat
prin HCL nr. 94/2011
- HCL nr. 46/2005 cu privire la aprobarea Regulamentului de ordine interioar la Sala de
Sport
- HCL nr. 93/2005 cu privire la înfiin area Serviciului voluntar pentru situa ii de urgen
În temeiul art. 36. alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45, alin. (2)lit. c) i art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare,
Cu votul ,,pentru” a ______ consilieri, ,,împotriv ” a ____ consilieri i ,,ab ineri” a
____ consilieri.

Art.1 – Se aprob impozitele i taxele pentru anul 2013, conform anexei 1 la prezenta.
Art.2 - Se aprob taxele speciale pentru anul 2013 în vederea asigur rii func ion rii
serviciilor publice locale, conform anexei 2 la prezenta.
Art. 3. – Se aprob Regulamentul de acordare a scutirilor i facilit ilor la plata
impozitelor locale, altele decât scutirile i facilit ile stabilite de Codul fiscal, conform anexei 3 i 4 la
prezenta.
Art. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se va ocupa primarul ora ului
Covasna.

PRE EDINTE DE EDIN
________________________
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