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Rominia
Judeful Suceava
Comuna Plltinoasa
Consiliul local

HOTANANT

privind modificarea Anexei nr. 1 la HotIrflrea nr.2812013 privind stabilirea
impozitelor qi taxelor locale pentru anul2014
Consiliul local al comunei Piltinoasa, jude{ul Suceava;
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei P[ltinoasa, prin care se propune modificarea
anexei 1 la Hotlrdrea nr. 2812013 de stabilire a impozitelor gi taxelor locale pentru anul
20L4, inregistrat cu nr. 1.380 din 11.03.2014;
- Raportul de specialitate al Compartimentului buget-contabilitate, impozite gi taxe locale,
inregistrat cu nr. 1.401 din 12.03.2014;
- Raportul comisiei de specialitate nr. I pentru agriculturd, activitdti economico-financiare,
amenajarea teritoriului, urbanism, proteclia mediului gi turism, inregistrat cu nr. 1.581 din
24.03.2014;
- Raportul comisiei de specialitate nr. 2 pentru inv6{5mdnt, sdndtate gi familie, munc[ 9i
protecfie social6, inregistrat cu nr. 1.590 din 24.03.2014;
in conformitate cu prevederile art. 283, alin. (3^l) din Legea nr. 571 din 22
decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, inregistrat cu nr.
1.581 din 24.03.2014;
in temeiul prevederilor art. 36, alin. (2),lit. b), alin. (4), litera c); art. 45, alin. (2),
litera c) qi art. 115, alin. (1), litera b) din Legea administrafiei publice locale nr.21512001,
republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

Art.l

HOTAnA$rE:

modificd Anexa 1 din HotIrffrea nr. 28 din 30 decembrie 2013 adoptatS
de Consiliul local al comunei Piltinoasa, la ,rAlte taxe locale" - punctul nr.24, care va avea
urmltorul cuprins:
"tax5 pentru indeplinirea procedurii de divor{ pe cale administrativi - 500 lei ".
Art.2 (l) Prezenta hotdr6re se comunicl Prefectului Judefului Suceava ?n vederea
exercitdrii controlului cu privire la legalitate gi se aduce la cunoqtinfl publicd prin grija
Se

secretarului comunei Pdltinoasa.
(2) Aducerea la cunogtin(i public5 se face prin afiqare
comunei Plltinoasa.

(3) Primarul comunei Pdltinoasa gi

la sediul Primdriei

Compartimentul buget-contabilitate,

impozite qi taxe locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
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Piltinoasa, 24 martie 2014
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Contrasemneazd:
Secretarul comunei,

