
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 17/2019
cu privire la modificarea Hotărârii nr. 112/2018 privind stabilirea

 impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019

Consiliul local al comunei Ozun, 
întrunit în şedinţa ordinară din data de 08 martie 2019,  
analizând Expunerea de motive a Primarului  cu privire la modificarea Hotărârii  nr.

112/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019,
având în vedere Raportul de specialitate al Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe,

avizul Secretarei comunei şi raportul Comisiei de specialitate nr. 1, 
în conformitate cu prevederile din Titlul al IX-lea din Legea 227/2015 privind Codul

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
luând în considerare art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională in

administrația publică, 
în  baza  dispoziţiilor  art.  59-60  din  Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică

legislativă pentru elaborarea actelor normative,
în  temeiul  prevederilor  art.  36  alin.  (2)  litera  “b”  coroborat  cu  alin.  (4)  litera  “c”,

respectiv  art.  45 alin.  (2) litera  „c” şi  art.  115 alin.  (1)  lit.  „b” din Legea nr.  215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E

Articol unic –  Anexa la H.C.L. nr. 112/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pe anul 2019, se modifică după cum urmează:

1. După articolul 484 alin. (1) se introduce un nou alineat, alineatul 1˄1, cu următorul
cuprins:  

”Art.  484  alin.  (1˄1)  Nu  se  datorează  taxă  specială  de  pază  pentru  clădirile
nerezidențiale.”

2. Pct. 3) din  Procedura de calcul și de plată a taxei pentru activitățile  cu impact
asupra mediului înconjurător (anexă la Regulamentul de stabilire a impozitelor si
taxelor locale  în baza Codului Fiscal) se modifică si va avea următorul cuprins: 

”3) Fiecare contribuabil care datorează taxa stabilită prin prezenta hotărâre are obligația
de a calcula taxa respectivă și de a depune o declarație la Compartimentul taxe și impozite locale
din cadrul Primăriei comunei Ozun, până la 15 martie 2019, inclusiv.”

           Ozun, la 8 martie 2019. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Németh Ioan

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecilia 
Difuzare:

 1 ex. afisare

 1 ex. contabilitate

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Primar
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