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Hotărârea a fost adoptată 
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    HOTĂRÂREA NR.401 

privind modificarea pct. A.2.4 al anexei nr.1 ʺ T A B L O U L cuprinzând 

cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale  și 

amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de 

către Consiliul Local al Municipiului Husi în limitele și în condițiile titlului 

IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal aplicabile in anul fiscal  

2020 ʺ  al H.C.L. nr. 132/23.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul 2020 

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Husi , judetul Vaslui : 

     Avand in vedere : 

• referatul  de aprobare al primarului municipiului Husi  privind 

modificarea pct. A.2.4 al anexei nr. 1 ʺ T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și 

taxelor locale  și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau 

se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului 

Husi în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal aplicabile in anul fiscal  2020 ʺ  al H.C.L. 

nr. 132/23.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul 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 economico-

sociale, buget, finanțe, privatizare, servicii publice și comerț. 

            Avand in vedere art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 

alin. (1) lit. b) si  art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare , art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și 

pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

completările ulterioare , Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala 

, Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
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reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

                  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;  

 

                          H O T A R A S T E : 

 

        Art. 1.(1) Se aproba modificarea pct. A.2.4 al anexei nr. 1  

ʺ T A B L O U L cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile 

impozitelor și taxelor locale  și amenzile care se stabilesc, se actualizează 

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Husi în 

limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal aplicabile in anul fiscal  2020 ʺ  al H.C.L. nr. 132/23.04.2019 privind 

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 . 

            (2) Incepand cu data de 01.01.2020 pct. A.2.4 al anexei nr. 1 la 

H.C.L. 132/23.04.2019 va avea urmatorul cuprins : 

A.2.Taxe pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea  unor  

activitati 

 

Specificare Nivel utilizat in  anul  2019 

 

Nivel aprobat  pentru anul 

2020 

 

              Taxa(lei) Taxa(lei) 

A.2.4 Taxa pentru viza 

anuala a carnetului de 

comercializare a 

produselor din sectorul 

agricol 

30 31 

 

         Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi.        
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