ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
PRIMAR
Nr. 2937 din 7.05.2015

Proiect

HOTĂRÂRE
privind privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 50 din 28.11.2014 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava;

Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava d-l Toma Ioan Pavel,
înregistrată la. nr. 2936 din 7.05.2015;
-

Hotărârea Consiliului Local Pîrteștii de Jos, jud.Suceava nr. 2 din 3.01.2013 privind modificarea și
completarea HCL nr. 17/28.05.2011 privind aprobarea prețului la apă potabilă distribuită cetățenilor din
comuna Pîrteștii de Jos, jud Suceava și stabilirea prețului la apă potabilă distribuită pentru comuna
Botoșana, jud.Suceava;

-

Prevederile Titlul IX ”Impozite și taxe locale” art. 248 lit i) din Legea nr. 571 din data de
22.12.2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile HGR nr. 44 din 06.02.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile HGR nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul 2013
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), (2) lit b) și lit. (d), alin.4 lit.c), alin. (6) lit. a) pct. 14. şi a
art. 45 coroborat cu art.115 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se completează anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 50 din 28.11.2014 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava, cu prețul de livrare a apei
potabile conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul, prin aparatul de specialitate de la Primăria Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Primar,
Toma Ioan Pavel

Avizat pentru legalitate
Secretarul comunei,
Crăciunescu Gheorghe
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Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre 2937/7.05.2015

Situația
privind prețul de livrare apă potabilă

Beneficiari apă potabilă
Persoane fizice și juridice de pe
raza comunei Pîrteștii de Jos,
jud.Suceava
Comuna Botoșana, jud. Suceava

Unitatea de măsură

Preț avizat ANRSC

mc

4 lei

mc
2,36 lei

Primar,
Toma Ioan Pavel
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