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

H O T Ă R Â R E
privind    aprobarea  modificării  textului din  Hotararea Consiliului Local  

nr. 1/ 2013  - prevederi privind  stabilirea unor taxe de ocupare a domeniului 
public.  

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  
25.01.2013.

Având în vedere referatul nr. 21809/2012 înaintat de serviciul impozite și 
taxe locale,  privind 
aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local  nr. 167/2012,  cu privire la 
stabilirea  impozitelor și taxelor  locale pe anul 2013, respectiv  aprobarea  
nivelurilor pentru valorile imozabile, impozitele și taxele  locale  și alte taxe 
asimilate acestora,  precum și pentru amenzile aplicabile în anul 2013.

Tinand seama de referatul nr. 485/17.01.2013 inaintat  de inspector  
Handraluca Mircea, privind modificarea unor  prevederi  pentru  stabilirea taxelor 
de ocupare a domeniului public stabilite în cadrul cap. VIII – alte taxe locale în 
cadrul art.283 din H.C.L nr. 1/2013.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 535/2013 inaintat de primar și 
avizat de comisia de urbanism la ședinta din data de 21.01.2013.

Luând în considerare prevederile  HG nr. 1309/2012,   Legea  nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal cu modificarile la zi , OG nr. 92/ 2003 priivnd Codul de 
procedura fiscala  cat si 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  textului din  Hotararea Consiliului Local  nr. 
1/ 2013  cap VIII – alte taxe  locale , art. 283- taxe pentru ocuparea  temporară a 
domeniului public/ comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul 
public  în :-  taxe pentru ocuparea  domeniului public, comerț stradal și alte 
activități desfășurate pe  domeniul public.

Art.2. Se aprobă  modificarea    textului  din H.C.L nr. 1/2013  din   cap.   VIII 
– Alte taxe locale,  art.283  -   venituri din ocuparea temporară a domeniului 
public, în : -  venituri din ocuparea domeniului public. 

Art.3 Se aprobă  modificarea  textului din H.C.L nr. 1/2013,   cap.  VIII – alte 
taxe locale  art.283 – taxa  zilnică  pentru ocuparea  temporară  a locurilor publice 
în : -   taxa zilnică pentru ocuparea terenurilor domeniu public.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  
compartimentul de gospodarie comunala si locative, directia de impozite sit axe 
locale din  cadrul Primariei Huedin.
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Nr. 15/25.01.2013 Consilieri total:
15

Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar,
prof. Șaitiș Cristina Cozea Dan
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