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ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR. 21
DIN 25.02.2014

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. PECICA NR. 146/23.12.2013
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa ordinară din data de 25.02.2014
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 5136/21.02.2014 a primarului oraşului Pecica ,
- raportul nr.1085 din 17.01.2014 al d-lui Boldizsar Ştefan, şef Serviciul Impozite şi Taxe Locale şi
Executare Silită din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Oraşului Pecica,
- H.C.L. Pecica nr. 146/23.12.2013 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014,
- O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,
- precederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
- H.G.nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare,O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor,
- art.6,alin.9 din Legea nr. 52/2003, privind transparenŃa decizională în administraŃia publică,
- art.36,alin.4,lit.(c) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,
- votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcŃie, fiind prezenŃi 17 consilieri.
- In temeiul art. 45 alin.2,lit.(c) din Legea 215/2001 a AdministraŃiei Publice Locale republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se modifică pct.II - taxele judiciare de timbru - din anexa nr. 1 la HCL Pecica nr. 146/23.12.2013
privind impozitele şi taxele locale pe anul 2014,, care va avea următorul cuprins:
„ II. Pentru anul 2014, nivelul taxelor judiciare de timbru este stabilit prin O.U.G.nr. 80/2013
privind taxele judiciare de timbru.”
ART.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul şi se comunică cu:
- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ.
- D-l Boldizsar Ştefan, şef Serviciul Impozite şi Taxe Locale şi Executare Silită Pecica.
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