ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind reanalizarea HCL nr. 55/2016- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
Consiliul local al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava;
Având în vedere:

-

expunerea de motive a primarului comunei nr. 1928/ 03.02.2017 ;
raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 1927/03.02.2017;
raportul comisiei de specialitate nr. 3985/28.04.2017;
Legea 1 din 06.01.2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative;
- HCL nr. 55 din , 24.11.2016, privind ” stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul
2017”;
- adresa Institutiei Prefectului-judetul Suceava nr. 23996/10/5 / 2017;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. „a” si alin.(3) lit.”b” şi ale art. 45 alin (1) si
alin.(6) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă modificarea preambulului HCL nr. 55/2016 în sensul ca vor dispărea
prevederile “Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și
completările ulterioare”și ale ”art.12 din Legea Nr. 36 din 12 mai 1995, privind legea notarilor
publici şi a activităţii notariale, cu modificările si completările ulterioare”.
Art. 2 Se abrobă modificarea anexei la HCL nr. 55/2016 în sensul că:
- se modifică valoarea Taxei desfacere casatorie prin divort pe cale administrative
(prezentă in Capitolul VIII, Tabelul 12, pozitia 16) de la 500 lei la 200 lei;
-se adaugă după ”Taxa desfacere casatorie prin divort pe cale administrativa ” (prezentă
in Capitolul VIII, Tabelul 12, pozitia 16) următoarea completare: ” (conform art. 15, lit a) din
O.U.G. 80/2013)”.
- se abrogă capitolul IX. Taxe extrajudiciare de timbru al anexei.
Art. 3 Celelalte articole ale HCL nr. 55 din 22.08.2016 rămân neschimbate.
Art. 4 Primarul comunei împreună cu secretarul comunei și compartimentul financiar-contabil
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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