ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI ALEȘD

HOTĂRÂRE
privind aprobarea completării anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Aleșd
nr. 44/2018, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul fiscal 2019

Consiliul local al oraşului Aleşd,
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului orașului Aleșd înregistrat sub nr. 1552 din 22.02.2019 şi de rapoartele comisiilor
de specialitate ale Consiliului local;
Ţinând seama de dispoziţiile art. 486 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, precum şi ale HG nr. 1/2016, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal;
Ţinând seama de prevederile art. 20 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificări şi completări, ale Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală,
cu modificări şi completări;
În baza prevederilor art. 36 alin (4) lit.”c” şi art. 45 alin (1) şi (2) lit.c şi art. 115 alin (1)
lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificări şi
completări,

HOTĂRĂŞTE
Art. I Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 44/2018, privind
aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019, se completează astfel:
După punctul 6 se introduce un punct nou, punctul 7, care va avea următorul cuprins:
”7. Taxa de închiriere a sălii de sport de pe str. Arena Sportivă va fi de 60 lei/ora”
Art. II O data cu intrarea în vigoare a prezentei, se abrogă anexa nr. 1 la HCL nr.
49/2004, privind aprobarea Regulamentului de administrare și utilizare a sălii de sport situate
pe str. Arena Sportivă.
Art. III Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează biroul impozite şi taxe.
Art. IV Prezenta se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, Primarul oraşului Aleşd, Compartimentul
impozite şi taxe
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Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 15 voturi din 15 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie

