ROMÂNIA
Județul CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI
MURFATLAR

www.primariamurfatlar.ro

HOTĂRÂRE
NR. ____ din ____________
privind revizuirea zonarii fiscale a teritoriului orașului Murfatlar
În baza prevederilor Codului Fiscal şi a Normelor Metodologice privind Codul Fiscal,
Ţinând cont de anterioarele Hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea şi
revizuirea zonării fiscale a teritoriului Orașului Murfatlar.
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), alin.(14), art. 136, art. 139
alin.(1), alin.(3), lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Luând act de:
a) expunerea de motive a Primarului
b) referatul de specialitate al compartimentului Impozite si taxe locale
c) raportul comisiilor de specialitate nr. _1___ si __3___
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la
bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de
resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități.
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului
Local privind zonarea fiscală a teritoriului orașului Murfatlar, în contextul prevederilor art. 7
din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
completările ulterioare, și care a făcut obiectul:
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.primaria-murfatlar.ro;
b) afișării la avizierele Primărie, în spațiul accesibil publicului;
în conformitate cu prevederilor art. 36 alin. (2) lit. B, alin. (4) lit. c) și celor ale art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
Consiliul Local al orasului Murfatlar adoptă prezenta hotărâre.

HOTĂREȘTE
1. Revizuirea zonării fiscale a teritoriului orașului Murfatlar conform anexelor 1 și 2,
parte integrantă din prezenta hotărâre
2. Revizuirea zonării fiscale se aplică începând cu 01 ianuarie 2020.

3. Toate prevederile contrare din hotărâri anterioare ale Consiliului Local al orașului
Murfatlar, se abrogă.

L.S.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează:

 ………………….…………………………

SECRETARUL … … … … … … … … . 2)

………………………………………………..

 …………………………….…………

(prenumele și numele)

……………………………………………..
(prenumele și numele)

