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votul a 16 consilieri

HOTĂRÂREA NR. 397
privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la
Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2020
Consiliul Local al Municipiului Husi , judetul Vaslui :
Avand in vedere :
• referatul de aprobare privind aprobarea cuantumurilor taxelor si
tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi
incepand cu data de 01.01.2020 ;
• Avizul Comisiei juridice și de disciplină, pentru administrație
publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și
libertăților cetățenești;
• Avizul Comisiei de studii, prognoze și programe economicosociale, buget, finanțe, privatizare, servicii publice și comerț.
Avand in vedere prevederile Titlului VII “ Taxa pe valoarea adaugata“
si Titlului IX “ Impozite si taxe locale “ din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal ;
In conformitate cu prevederile art. 67 alin.(1) lit. (b) si ( c) si art.68
alin.(2) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
În temeiul art.129 alin.(1) si alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) ,art.139 alin.(3)
lit.c), art. 87 si art.196, alin. (1), lit.(a) din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art. 1.Se aproba cuantumurile taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la
Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2020 asa cum
sunt stipulate in anexele nr.1 si nr. 2 care fac integranta din prezenta
hotarare.

Art. 2. Plata taxelor stipulate in anexa nr. 1 din prezenta hotarare se
face anticipat sau in alte conditii speciale prevazute in mod expres in
contractele (conventiile) incheiate .
Art.3.Tarifele stipulate in anexa nr. 2 la prezenta hotarare, constituie
punctul de pornire la licitatie pentru inchirierile ce se vor efectua incepand
cu data de 01.01.2020.
Art.4.Cuantumul taxelor si tarifelor stabilite in conditiile art. 1
reprezinta baza de impozitare asupra careia va fi aplicata cota de T.V.A.
Art. 5.Cu data aplicarii prezentei hotarari se abroga hotararile
Consiliului Local Husi nr 134/26.04.2018 si nr. 33/29.01.2019.
Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
primarul municipiului Husi.
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