România
Jud. Bistriţa-Năsăud
Consiliul local al corn. Şanţ

HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 5 din HCL Şanţ nr. 10/2019 cu privire la stabilirea taxelor
speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Şanţ pentru anul 2019;
Consiliul local al com. Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraor
dinară şi publică în data de 28-02-2019, în prezenţa unui număr de 13 consilieri;
Având în vedere;
-proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul com. Şanţ in acest sens, înscris
subnr. 979 din 25-02-2019,
- expunerea de motive a primarului nr. 981 din 25-02-2019,

-referatul inspectorului impozite şi taxe înregistrat cu nr. 983 din 25-022019, privind scutirea taxei speciale de salubrizare datorate de persoanele fizice din
comuna Şanţ în vârstă de peste 70 de ani pentru anul 2019,
-prevederile art. 484 - taxe speciale şi art. 485 - scutiri din Legea nr.

227/2015 - Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
-avizul Comisiei de specialitate nr.l -Activităţi economico-fmanciare, înscris

subnr. 18 din 27-02-2019,
-avizul Comisiei de specialitate nr. 2 - Agricultură, Amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism înscris sub nr. 4 din 27-02-2019,
-avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - Activităţi Socio-Culturale şi Culte, în
văţământ, Sănătate şi familie, Muncă şi protecţie socială, Protecţie copii, Tineret şi sport
Juridică şi de disciplină, înscris sub nr. 18 din 27-02-2019,
-prevederile HCL Şanţ nr. 10 din 17-01-2019, privind stabilirea taxelor loca
le şi speciale plătite de persoanele fizice şi juridice din comuna Şanţ în anul 2019,
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei
Şanţ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Şanţ nr. 56 din 18-07-2016 ;
-Regulamentul privind condiţiile în care se pot institui şi percepe taxe speciaciale de către C.L. Şanţ aprobat prin H.C.L. Şanţ nr. 13/2010,
-Prevederile art.5 alin (1) lit. „a" din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public;
-prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
-prevederile art. 27, art. 36 alin. (2) lit. (b) alin. (4), lit. (c), art. 45 (2) lit.(c),
alin. (5) şi art. 115 alin. (1) lit. (b), alin. (3, 5, 6 şi 7) din Legea nr. 215/2001 privind ad
ministraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare.

HOTAREŞTE
I.Se modifică şi se completează art. 5 din HCL Şanţ nr. 10/2019 şi va avea urmă
torul cuprins;
„ Persoanele fizice din comuna Şanţ în vârstă de peste 70 de ani se
scutesc de taxe de salubrizare în anul 2019".

II.Celelealte articole ale HCL Şanţ nr. 10/2019 rămân neschimbate
II. 1. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul
Comunei Sânt.

II. 2. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 13 voturi „pentru", 0 voturi „abţineri" şi 0

voturi „împotrivă" din cei 13 consilieri prezenţi.
II.3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţa publica prin grija secretarului corn.

Sânt si se comunica in termen de 10 zile de la adoptare cu :
-Primarul comunei Sânt,

-Compartimentul financiar contabil
-Instituţia Prefectului jud. Bistriţa- Nasaud.
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