
                                                                                                                                                        
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                                              
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ
                                                    

                                                                           HOTĂRÂREA
                             Nr. 43 din 31.03.2017

Privind rectificarea anexei la HCL nr.182/16.12.2016  privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017

Consiliul Local al UATO Tauti Magheraus, intrunit in sedinta ordinara   in data de 31.03.2017
Examinând :

- Raportul  de  specialitate  nr.  2887/28.03.2017,  promovat  de  către  Serviciu  financiar  contabil  privind
indreptarea erorii  material din cuprinsul anexei la HCL nr.182/16.12.2016  privind impozitele si  taxele
locale pentru anul 2017

Având în vedere:
-avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local UATO Tauti Magheraus
- avizul secretarului 
 -art.71 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45 și art. 115 alin. 1, lit b din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Rectificarea  anexei  la   HCL nr.182/2016  prin  indreptarea  erorii  materiale  din  cuprinsul   Sectiunii
« Taxe  pentru  eliberarea  /vizarea  anuala  a  autorizatiilor  privind  desfasurarea  activitatii  de  alimentatie
publica », care va avea urmatorul cuprins :

Suprafata de desfasurare                        Taxa vizare 2017

-până la 500 mp              400 lei
-peste 500 mp 800 lei

Art.  2.   Prin  grija  serviciului  financiar  contabilitate  se  va  rectifica  anexa  la   HCL nr.182/2016  conform
prevederilor prezentei. 
Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică la :

 Primarul UATO Tauti Magheraus

 Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş

 Serv financiar contabil

 Compartiment juridic

 Se aduce la cunostiinta publica prin afisare pe site-ul official al orasu

                                                                                   Presedinte de ședință
                                                                                          Butoi Viorel

                     
                          
                                                                                                                                                 Contrasemneaza  SECRETAR 
                                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan   
Au fost prezenti  12  consilieri din 15  in functie
Adoptata cu  unanimitate                     .
Nr .43/31.03.2017    
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Nr. 2887/28.03.2017

                                                           RAPORT DE SPECIALITATE

         Cu  ocazia  încasării  taxei  pentru  eliberarea/vizarea  anuală  a  autorizatiilor  privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publică, pentru anul 2017, s-a constatat că s-a strecurat o
eroare material în sensul că pentru suprafața de desfășurare de până la 500 mp, în loc de 400 lei
s-a trecut 4000 lei, iar pentru suprafața de desfășurare peste 500 mp, în loc de 800 lei s-a trecut
8000  lei,  fiind  necesară  corectarea  erorii  prin  rectificarea  anexei  la  HCL nr.182/16.12.2016
privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017, printr-o Hotărâre a Consiliului Local Tăuții
Măgherăuș.

ȘEF SERVICIU
BUDA ANA
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