ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 203 din 20.12.2018

privind actualizarea zonarii fiscale a teritoriului Orasului Tautii Magheraus
Consiliul local al orasului Tautii Magheraus intrunit în sedinta ordinara la data de 20.12.2018
Având în vedere:










expunerea de motive a primarului orasului Tautii Magheraus
raportul de specialitate nr. 13.316/09.11.2018 inaintat de Serviciul Financiar Contabil
art. 9 pct.3 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Romaniei,
republicata.
Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
titlul IX din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
titlul IX din Anexa la la H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
avizul Secretarului Oraşului Tautii Magheraus
Tinand cont ca au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta
decizionala în administratia publica, republicata
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), ale alin. (4), lit. c) şi ale art. 45 din Legea
215/2001 a administraţiei locale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare

HOTARASTE
ART. 1 Se aproba actualizarea zonarii fiscale a teritoriului Orasului Tautii Magheraus
conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2. Dispozitiile prezentei hotarari se aplică începând cu 01 ianuarie 2019.
ART. 3 Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, HCL nr. 11 din 30.01.2007 privind
incadrarea pe zone si categorii de folosinta a terenurilor situate in intavilanul si extravilanul
localitatilor componente si satelor apartinatoare orasului Tautii Magheraus, judetul Maramures, isi
inceteaza aplicabilitatea.
ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Financiar
Contabil.
ART. 5 Prezenta hotarare se comunica în termenul prevazut de lege:
-Primarului Orasului Tautii Magheraus,
-Institutiei Prefectului- Judetul Maramures,
-Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului
-Serviciului Financiar Contabil
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