ROMANIA
JUDETUL COVASNA
VALEA MARE
Consiliul local Valea Mare

H O T A R A R E  NR. 13/2020
Privind modificarea Hotarârii nr. 2/2020, privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2020

	Consiliul local al comunei Valea Mare,judetul Covasna:
	Intrunit in sedinta sa ordinara din  20.03.2020,
	Avand în vedere adresa Institutiei Prefectului jud. Covasna cu nr. ad. 2837/25.02.2020, înregistrată la primaria Valea Mare cu nr. 486/27.02.2020.
	Analizand Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Valea Mare asupra Proiectului de hotarare initiat de catre primar, privind impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2020, insotit de raportul de specialitate al compartimentului de resort si de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
    Avand la baza:
	prevederile art.16 alin.(2) ,art.20  alin.(1) lit.b, art.27 si art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

-art.18 alin.(5) din  Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor,bunurilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Regulamentului de impunere si percepere a taxei speciale pentru paza comunala, prin Hotararea nr. 23/2011,
	prevederile O.G nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare  a domeniului public si privat de interes local,

-prevederile Legea nr.127/26.04.2013 privind aprobarea OUG nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
 Ordinul nr.337/2007, al presedintelui Institutului Naţional de Statistică, privind clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN;
	Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
	Legea nr. 358 din 31 decembrie 2015; privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ;
	Legea nr. 26/2017, privind aprobarea OUG 46/2016 pentru completarea Legii 227/2015, privind codul Fiscal; Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016; pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
	Luând în considerare faptul că au fost respectate prevederile art.6 alin.(1),(2) si (4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
În baza prevederilor art. 129, alin.(2), lit. ”b” si alin. (4), lit. ”c” din OUG. nr. 57/2019,  privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139, alin .(3), lit. ”c” și art. 196, alin. (1), lit. ”a” din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.
			                                  H O T A R A S T E:




 	  Art. Unic : Se aproba modificarea Art. 6 din Hotararea nr. 2/2020 astfel: 
         Art.6. (1)  Cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului local Valea Mare cu nr. 1/2019 privind stabilirea impozitelor si texelor locale pentru anul 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, își încetează aplicabilitatea.         
         	          (2)   Celelalte articole ale Hotararii nr . 2/2020 ramân neschimbate.
	          (3)   Anexa 1  a Hotararii nr 2/2020, va deveni Anexa 1, modificată, a Hotararii nr. 13/2020.
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