APROBAT
PRIMAR
DANIEL TUDOR MIHALACHE

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea Hot rârii nr. 46/2013 privind aprobarea
delimitarii zonelor din orasul Copsa Mica in vederea stabilirii
impozitului/taxei pe teren si cladiri

Tinand cont de faptul ca de la data adoptarii HCL 46/2013 privind aprobarea
delimitarii zonelor din orasul Copsa Mica in vederea stabilirii impozitului/taxei pe
teren si cladiri, in intravilanul localitatii au fost efectuate lucrari de modernizare la
infrastructura sistemului rutier si pietonal, respectiv reabilitare drum national DN14 si
reabilitare trotuare, construirea rigolelor si podetelor pentru colectarea apelor
pluviale, amenajarea de spatii verzi si parcuri la DN14, crescand astfel gradul de
urbanizare.
In conformitate cu HG 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, art.247, pct. 6, alin. (1) În cazul în
care la nivelul unit ii administrativ-teritoriale se impun modific ri ale delimit rii
zonelor, consiliile locale pot adopta hot râri în acest sens numai în cursul lunii mai
pentru anul fiscal urm tor.
Fata de cele prezentate propun spre aprobarea consiliului local trecerea
strazilor Sos. Sibiului si Sos. Mediasului aflate la DN14 din zona D in zona C.

Primar
Daniel Tudor Mihalache

APROBAT
PRIMAR
DANIEL TUDOR MIHALACHE

RAPORT
privind modificarea anexei la Hot rârea nr. 46/2013 privind aprobarea
delimitarii zonelor din orasul Copsa Mica in vederea stabilirii
impozitului/taxei pe teren si cladiri

Avand in vedere Expunerea de motive a primarului orasului Copsa Mica,
Daniel Tudor Mihalache, cu nr. 3064/28.04.2014 pentru modificarea Hot rârii nr.
46/2013 privind aprobarea delimitarii zonelor din orasul Copsa Mica in vederea stabilirii
impozitului/taxei pe teren si cladiri, si HG 44/2004 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, art. 247, pct. 6,
alin. (1) În cazul în care la nivelul unit ii administrativ-teritoriale se impun
modific ri ale delimit rii zonelor, consiliile locale pot adopta hot râri în acest sens
numai în cursul lunii mai pentru anul fiscal urm tor.
Luand in considerare cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare
consiliului local al orasului Copsa Mica a hotararii de modificare a HCL 46/2013
privind aprobarea delimitarii zonelor din orasul Copsa Mica in vederea stabilirii
impozitului/taxei pe teren si cladiri, prin trecerea strazilor Sos. Sibiului si Sos.
Mediasului aflate la DN14 din zona D in zona C.
Anexa la HCL 46/2013 va fi modificata conform propunerii si anexata in
intregime.

Consilier ITL,
Precup Boariu

ROMÂNIA
JUDE UL SIBIU
ORA UL COPSA MICA

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea anexei la 46/2013 privind aprobarea delimitarii zonelor din orasul Copsa
Mica in vederea stabilirii impozitului/taxei pe teren si cladiri
CONSILIUL LOCAL al ora ului Copsa Mica întrunit in sedinta ordinara la data de
........................................
AVAND IN VEDERE expunerea de motive a Dl. Primar, Daniel Tudor Mihalache nr. 3064
din 28.04.2014
ANALIZAND raportul nr. 3066 din 28.04.2014 întocmit de Compartimentul Impozite si
Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului si avizul favorabil al Comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si
privat, agricultura, gospodarire comunala, servicii si comert la Proiectul de Hot râre din ordinea de
zi a sedintei,
IN CONFORMITATE cu:
-art. 36 alin. (2) lit.b si alin (4) lit. c din Legea administra iei publice locale nr. 215/ 2001,
republicata cu modificarie si completarile ulterioare;
- art. 247, pct. 6, alin. (1) din HG 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
IN TEMEIUL dispozitiilor art. 45 alin (2), lit. c si art. 115, alin. (1), lit b din Legea nr. 215/
2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba modificarea anexei la HCL 46/2013 privind aprobarea delimitarii zonelor
din orasul Copsa Mica in vederea stabilirii impozitului/taxei pe teren si cladiri, prin trecrea strazilor
Sos. Sibiului si Sos. Mediasului aflate la DN14, din zona D in zona C.
Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.01.2014 si va cuprinde anexa cu
modificarile aprobate.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza primarul orasului Copsa Mica prin aparatul
de specialitate.
Art. 4. Prezenta hot râre se comunica Institutiei Prefectului jude ului Sibiu in vederea
exercit rii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostiinta publica prin grija secretarului
ora ului Copsa Mica.
Art. 5. Aducerea la cunostiinta publica se face prin afi are la sediul autoritatii administra iei
publice locale si pe pagina de internet a ora ului Copsa Mica.
Copsa Mica la ..................................................
Initiator
PRIMAR,
Daniel Tudor Mihalache

Avizat,
SECRETAR,
Dorin Serban
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Denumire amplasament/strada

Zona

I. Intravilan
Laborator bl. nr. 27,28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35
Aleea Salcamilor
Aleea Castanilor
Aleea Primaverii
Laborator bl. nr. 26, 31A, 36, 36A, 36B, 37, 37A, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45 (gostat), 46
Cartier 1 Decembrie
Fabricilor
Uzinei
Garii
Soseaua Sibiului
Soseaua Mediasului
Visei
Pietii
Nicovalei
Muncitorilor
Teilor
Rafinariei
Forjei
Lacatusilor
Fierarilor
Mecanicilor
Fochistilor
Gura Campului
Noua
Tarnavei
Morii
Cimitirului
Fantanilor
Izvorului
Dealului
Plopilor
Tarnavioara
I. Extravilan
Terenuri situate in extravilan
Presedinte,
Secretar,
Serban Dorin

Intocmit,
Boariu Precup
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