ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.5/28.01.2013
privind modificarea impozitelor şi taxelor locale,
pentru anul 2013, la nivelul oraşului Baia de Arieş
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre initiat de primar privind privind modificarea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul oraşului Baia de Arieş;
Având în vedere Referatul nr. 213/21.01.2013, intocmit de d-na Bondric Adriana – consilier si
Alb Maria –referent, in cadrul Serviciului Financiar-contabil, rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local;
Tinând cont de prevederile Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind
Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1); prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct.224 şi
pct.290^1 alin. (2); ale Hotărârii Guvernului nr. 1309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul fiscal 2013; ale O.G. Nr. 1din 09.01.2013 pentru reglementarea unor masuri
financiar –fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale; ale Legii nr.215/2001 a administraţiei
publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.45 alin.2
lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2013, aplicabile la nivelul oraşului Baia
de Arieş, conform anexelor nr.1- 9, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu urmarirea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul oraşului Baia de Aries prin serviciile de specialitate.
Art.3. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul
2013 şi intră în vigoare începând cu data adoptarii prezentei hotarâri.
Art.4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local
nr.1/07.01.2013, îşi încetează aplicabilitatea.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Primarului oraşului Baia de Aries;
Serviciului financiar-contabil;
D.G.F.P. Alba;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează secretar,
Cons. Bora Gheorghe
Nemeş Adriana Delia

