
                                     

       HOTĂRÂREA NR.275 
                 din data de 29 noiembrie 2017 

 

       -privind modificarea HCL nr.89/2017 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018  

 

                     Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţa ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-Raportul de specialitate Nr.36.387/27.11.2017 al Serviciului Venituri Bugetare, aprobat de inițiator, 

-Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

-Art.30, art.16, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

-Legea nr.196/2017 pentru modificarea art.465 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

- OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru administraţia publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 

minorităţilor, 

   În temeiul art.36, alin.2, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c, alin.9, art.45, alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, 

 

                     HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I . Anexa I cap.III  la HCL nr.89/2017 se modifică prin eliminarea sintagmei „care depășește 400 

mp”  si va avea urătorul conținut: “impozitul/taxa pe terenurile aflate în intravilan – orice altă categorie de 

folosință decât cea de terenuri cu construcții .“ 

 

          Art.II.  Anexa I cap.IV la HCL nr.89/2017 Impozitul pe mijloace de transport – Autovehicule de transport 

marfă cu masa totală autorizată egală lsau mai mare de 12 tone se înlocuiește cu anexa 1 la prezenta hotărâre. 

 

         Art. III. Celelalte prevederi ale HCL nr.89/2017rămân necschimbate. 

 

         Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 

Făgăraş prin Direcţia Buget - Finante şi Serviciul Venituri Bugetare. 

  

        

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,  

           STENGEL NORBERT                                              Secretarul municipiului,  

                                                                                                                            LAURA ELENA GIUNCA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru 

Consilieri in functie 15 

Consilieri prezenti -13 
 
 Prezenta hotărâre se comunică: 

- 1ex. dosarul de şedinţă 

- 1ex. colecţie 

- 1ex. Prefectură 

- 1ex. Primar 

- 1ex. Secretar 

- 1 ex. Directia Buget Finante 

- 1 ex. Serv Venituri Bugetare 

- 1 ex. Afişaj 

 

 
Cod: F-50     

          


