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

                                                                                                  H O T Ă R Â R E
            privind  aprobarea  modificării și completării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2015 privind
aprobarea  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele  locale  și alte taxe asimilate acestora,
aplicabile în anul 2016.

                 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.12.2015

Având  în  vedere  referatul  nr.  21434/09.12.2015,  înaintat  de  Serviciul  I.T.L  din  cadrul  Primăriei

Huedin, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129/30.10.2015,  prin care au fost

aprobate  nivelurile  pentru  valorile  impozabile,  impozitele  şi  taxele  locale,  şi  alte  taxe  asimilate  acestora

precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2016. 

Ținând seama de proiectul de hotărâre  nr.  10639/2015 înaintat de  primar și  avizat de  comisia

pentru activități economico - financiare  la ședinta din data de 10.12.2015.

Luând în considerare prevederile  Titlul IX – Impozite și Taxe , art. 489, 490, 491, 494, 495 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, O.U.G nr. 50/27.10.2015 care modifică și completează prevederile Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal 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  și  completarea  anexei  la  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  129/2015

privind aprobarea  nivelurilor pentru valorile impozabile,  impozitele și taxele  locale  și alte taxe asimilate

acestora,  precum și pentru amenzile aplicabile în anul 2016, astfel:

a) în cap. III  la art. 6 alin (6)  se modifică și va avea următorul cuprins:

"În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule 
prevăzută la alin. (6) din L 227/2015, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare 
din tabelul următor:"
b) în cap. IV art. 7 la articolul 475, alineatele (3)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte 
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor 
din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului 
local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară 
activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în 
funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
                a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;
                b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2."

La articolul 475, alineatul (3), lit.a care se regasește in coloana 4 din anexa la HCL nr. 129/30.10.2015 – 
nivelurile taxelor raman neschimbate, astfel: 

o construcții provizorii  - 50 lei/an
o structuri de vanzare cu suprafețe: - de pana la 50 mp  - 100 lei;

 intre 50 mp si 100 mp  - 200 lei;
 intre 100 mp – 200 mp  - 300 lei
 peste 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp  - 400 lei

 La articolul 475, alineatul (3), lit.b care se regaseste  in coloana 4 din anexa la HCL nr. 129/30.10.2015
– nivelul taxei se modifica la 450 lei, (cf. referatului nr. 10613/09.12.2015), pentru o suprafata mai 
mare de 500 mp.

 c) în cap. VI la art. 10 punctul a) se modifică și va avea următorul cuprins:



"a) Cota pentru stabilirea impozitului pe spectacol pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert 
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiţie sportivă internă sau internaţională;".

 d) în cap. IX la art. 13 cu privire la articolul 493, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul 
(4^1), cu următorul cuprins:

    "(4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 500 la 2.500 lei."
     

             A  rt.   2  . Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează directia economica din cadrul

Primăriei  orașului Huedin.

 Nr. 164/16.12.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:                                  13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


