
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
                                 privind aprobarea modificării art. 1 la H.C.L nr. 66/2018 

       Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Analizând prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, în care 

la Titlul IX – Impozite și Taxe Locale – este stabilit cadrul legal pentru impozitele și taxele ce se constituie

în venituri la bugetele locale  pe anul 2019.

Tinând seama de referatul nr. 20254/16.05.2018 înaintat de către Biroul Impozite și Taxe Locale, 

prin care solicită aprobarea modificării art. 1 la H.C.L nr. 66/2018.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4765/16.05.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 16.05.2018. 

Luând în considerare prevederile art. 491, alin. 1 493 alin. 2, lit.a, alin. 7 din  Legea nr. 227/2015  

privind Codul Fiscal cu modificarile ulterioare la zi , OG nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscală  

cât și art. 36, alin.l, 2, lit.b, alin 4.,lit.c şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,

modificată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă  Ș T E

Art.1.Se aprobă modificarea art. 1 la HCL nr. 66/2018 care va avea urmatorul cuprins  

       ,, Art. 1. (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2019, se stabilesc

potrivit prezentei hotărâri.

                (2)Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor

locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către

Consiliul  Local  al  Orașului  Huedin,  sunt  prevăzute  în  anexa  care  face parte  integrantă  din  prezenta

hotărâre”.   

           Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Biroul Impozite și Taxe Locale,

Directia economică  din cadrul Primariei orașului Huedin.
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