ill

l!/

HOTARAREA NR.13
din 25 ianuarie 2013
privind
stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2013
-DE INDATA* legai
constituita;
Consiliul local al comunei Birchis intrunit in sedinta
Av3nd in vedere
necesitatea abrogarii Hotararii nr 312013 a Consiliului local al comunei Birchis privind stabilirea
gi taxelor locale, pe anul 2013. ca urmare a aparitiei OG nr 812013 pentru modificarea Codului

nr 571/2003 Codulfrscal cu modificarile si completarile ulterioare;
HGR
nr 'l3Ogl2A12 privind nivelurile pentru valorile impozabile. impozitele si taxele
-prevederile
acestora, precum siamenzile aplicabile incepand cu anulfiscal20l3;
asimimilate
sialte taxe
Romaniei nr gZl2O03 privind Codul de procedura fiscala-republicata-, cu
Guvernului
-Ordonanta
-prevederile Legii

rile si completarile ultertoare

-prevederile ar1.27 si 30 din Legea nr.27U2A06 privind finantele publice locale.
-prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr 57112003 aprobate prin HGR 4412004
imitere la HG 134W2012.
-prevederile Legii 11711999. privind taxele extrajudiciare de timbru cu modificarile ulterioare;
-prevederile Legri 52l2003,privind transparenta decizionala in administratia publica locala,
-prevederile ad.36 alin.4 lit."c"din Legea 21512001, privind administratia publica locata.republicata,cu
ificarile si completarile ulterioare
- Hotararea nr 110 din 2B decembrie 2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
-proiectul de hotarare initiat in acest sens de catre primaru'l comunei Birchis insotot de expunerea de
tn temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr 21512001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE:
Art.1. Se revoca in totalitate Hotararea nr.3l2O13 a Consiliului localalcomunei Birchis.
Art.2. Pentru anu[2013, impozitele Ei taxele locale vor ficele prevazute in Hotararea nr 110 din 28
:mlrig 2A12 a Consiliului local al comunei Birchis, prezentate in anexele I Vl, , parte integranta la
hotdrare
Cu ducerea la indeplinire a prezentei,se incredinteaza primarul comunei Birchis

Prezenta se comunica:
-lnstitutiei Prefectului * Judetul Arad,
-primarului comunei Birchis;
-contribuabililor,prin afisare la sediul Consiliului local al comunei Birchis.
PRESEDINTE DE SEDINTA
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Radu ZahariaQe
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