
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea stabilirii nivelurilor tarifelor locale pentru anul fiscal 2020 la nivelul  

orașului Huedin 
 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr. 

57/2019. 

Având în vedere  referatul nr. 21686/08.10.2019 înaintat de șef birou Impozite și Taxe Locale  prin 

care propune spre aprobare stabilirea nivelurilor  tarifelor locale  pentru anul fiscal  2020 la nivelul  

orașului Huedin. 

           Tinand seama de procesul verbal nr.  22198/22.11.2019 întocmit de dl. Bethlendi Andrei în calitate 

de șef birou impozite și taxe locale,  prin care arată că în perioada 11.10 – 21.10.2019 nu s-au depus 

propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind  stabilirea  tarifelor locale pentru anul 

2020. 

           Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9086/10.10.2019 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activitati economico – financiare la ședinta din data de 25.11.2019.  

Luând în considerare prevederile Legii nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările 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,  art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 

alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 

lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

Luand act de prevederile art.129, alin.1, 2, lit.b, alin. 4, lit.a, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a din 

OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ 

          H O T A R A S T E 

 Art.1.Se aprobă stabilirea nivelurilor tarifelor locale pentru anul fiscal 2020 la nivelul  orașului 

Huedin pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuințe din fondul locativ de stat din administrarea 

Primăriei orașului Huedin, spațiile cu altă destinație decât cea de locuință situate în incinta Casei de 

Cultură Huedin, spațiile cu altă destinație decât cea de locuință situate în incinta sălii de sport din cadrul 

Școlii cu 16 clase din P-ta Republicii 42-48, tarife pentru teren domeniul public, tarife percepute în 

parcările publice, tarife percepute la administrația pieței și oborului, tarife la hala agroalimentară și alte 

tarife, conform anexei la prezenta hotărâre. 

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Impozite și Taxe 

Locale și Direcția  economică din cadrul  Primariei orașului Huedin. 

Nr.163/29.11.2019      

Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  12 

        Consilieri absenți:    3 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                      Cozea Dan 

LS……………………… 


