ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 20.
Din 28 august 2012.
privind stabilrea taxei speciale de la populaţie pentru efectuarea unor lucrări în interesul comunității
Consiliul Local al comunei Vărgata , judeţul Mureş, în şedinţa ordinară de lucru din data de
28 august 2012 .
Având în vedere expunerea de motive nr.2.511 din 22 august 2012 a primarului comunei
Vărgata privind stabilrea taxei speciale de la populaţie pentru efectuarea unor lucrări în interesul
comunității
In conformitate cu prevederile art. 36(2) litera ,,d „ din Legea nr. 215/2001 şi prevederile
art. 30 alin. (1) si (2) din Legea nr.273/2006 privind finaţele publice locale , prevederile art. 282 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare .
În temeiul prevederilor art.45 alin (1)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală , cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂREŞTE:
Art.1. Se aprobă instituirea taxei speciale 60 lei ce va fi plătită de locuitorii comunei
pentru repararea drumurilor aflate în patrimoniul comunei Vărgata, pentru executarea unor reparaţii
la clădirile de interes public situate pe teritoriul comunei Vărgata, precum și orice alte lucrări de
interes local.
Art.2.Taxa specială 60 lei afectează numai locuitorii activi din raza comunei şi
diferenţiat pe vârste, după cum urmează : Populaţia între 18 – 60 ani - apt de lucru
Art.3. Contribuabilii taxei speciale pot amortiza taxa prin prestări care sunt instituite
după cum urmează : 2 zi de lucru pentru efectuarea unor lucrări în interesul comunității.
Art.4. - Termenul de plată a taxei speciale conform articolului 1 din prezenta hotărâre
este 31 decembrie a anului curent şi este înregistrat la contabilitatea primăriei la capitolul taxe
speciale .
Termenul de prestare a zilelor de lucru conform art.3 din prezenta hotărâre,
este 31 decembrie 2012 şi va fi înregistrat de către consilierii din satele aprținătoare comunei
Vărgata. Consilierii sunt obligaţi să prezinte evidenţa prestațiilor cu ocazia şedinţelor ordinare a
consiliului .
Art.5. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde viceprimarul comunei Vărgata,
serviciul impozite şi taxe locale şi consilierii .
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