ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL MARASESTI

PROIECT

H O T A R I R E A Nr____
din ___________2008
privind: aprobarea cuantumului taxelor special pentru prestatiile efectuate de
serviciile primariei, pentru anul 2008
Consiliul local Marasesti,judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara;
Audiind proiectul de hotarire initiat de Primarul orasului Marasesti si raportul Serviciului bugetcontabilitate inregistrat la nr.______ din ________2008 prin care se propune aprobarea cuantumului
taxelor speciale pentru prestatiile effectuate de serviciile primariei, pentru anul 2008;
Luind act de avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante,
impozite si taxe;
In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36, al.(2), lit.”b”, al.(4), lit.”a”, art.45,al.(2) , lit.”a” si art.47 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala,republicata;
HOTARASTE:
Art.1. – Se aproba cuantumul taxelor special pentru prestatiile effectuate de serviciile
Primariei orasului Marasesti, pentru anul 2008, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. - Sunt scutite la plata taxei pentru detinerea unui difuzor, urmatoarele
categorii de persoane:
a) Veteranii de razboi si vaduvele vetaranilor de razboi , care nu s-au casatorit;
b) Persoanele care au efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei
Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, precum si vaduvele supravietuitoare
ale acestor persoane , care nu s-au recasatorit;
c) Persoanele cu handicap de gr.I;
d) Persoanele prevazute la art.1 din D.L. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6
martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, cu
modificarile si completarile ulterioare
Art.3. – Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu 1 ianuarie 2009, data la
care se abroga Hotararea Consiliului local Marasesti nr. 107/2007;
Art.4. – Prezenta hotarare va fi comunicata , conform legii, Primarului orasului
Marasesti, care va asigura executarea acesteia prin Biroul administratie publica, Serviciul bugetcontabilitate, Serviciul impozite sit axe locale.
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