ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 8/2015
cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 64/2014 privind stabilirea
impozitelorăşiătaxelorălocaleăpeăanulă2015
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă2 februarie 2015,
analizândă Expunereaă deă motiveă aă Primaruluiă privindă stabilireaă impoziteloră şiă taxeloră
locale pe anul 2015, Raportul de specialitate al Biroul financiar-contabil,ă impoziteă şiă taxe,ă
avizulăSecretareiăcomuneiăşiăraportul Comisiei de specialitate nr. 1,
având în vedere prevederilor din Titlul al IX-lea din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
în baza art.59 si art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa
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” şiă art.ă 115ă alin.ă (1)ă lit.ă „b” din Legea nr. 215/2001 a
administra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ,ă
HOTĂRĂŞTE
Articol unic – Anexa H.C.L. nr. 64/2014 privindăstabilireaăimpozitelorăşiătaxelorălocaleă
pe anul 2015ăseămodific ,ădup ăcumăurmeaz :
I.
La Capitolul I – Codul fiscal – Totlul IX:
1. Dupa art. 251 alin. (3), se introduce un nou articol, art. 251 alin. (5), cu urmatorul
cuprins:
„Art. 251 alin. (5)Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de amplasarea clădirii, prin
înmulţirea sumei determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în
următorul tabel:
Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii
IV
V
_____________________________________________________________________________
B
1,05 *
1,00
C
1,00
0,95 **
D
0,95
0,90 ***
_____________________________________________________________________________
* Ozun, Sintionlunca
Rangul IV, zona B
** Lisnau, Bicfalau, Lunca Ozunului Rangul V, zona C
*** Lisnau Vale, Magherus.
Rangul V, zona C

2. Dupa art. 258 alin. (4), se introduce un nou articol, art. 258 alin. (5), cu urmatorul
cuprins:
„Art. 258 alin. (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie
corespunzător prevăzut în următorul tabel:
_______________________________________________________________________________
Rangul localităţii
Localitatea
Coeficientul de corecţie
___________________________________________________________________________________________
IV
Ozun, Sintionlunca
1,10
V
Lisnau, Bicfalau, Lunca Ozunului, Lisnau Vale, Magherus
1,00
___________________________________________________________________________________________ “

3. La art. 267 alin. (1) lit.”f” in loc de „7 lei” se va citi „7 + 0,005 lei/mp pentru fiecare
mp. care depășește 1000 mp.”
4. Art. 268 alin. (4) se abrog .
5. Pct. 4 si 14 din Capitolul XIV –Alte taxe locale seăabrog .
La Capitolul II – Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru, modificat:
1. Punctele 3, 4 si 5 se modifica integral, si se inlocuieste cu urmatoarele:
II.

“3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra
animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii
asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de
proprietate:
- pentru animale sub 2
- pentru animale peste 2 ani
8. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a
schimbarii numelui si a sexului

2 lei
2 lei

2 lei
2 lei
15 lei.”

Ozun, la 2 februarie 2015.
PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN

,

Tomos-Ilkó József

Difuzare:







1 ex. afisare
1 ex. contabilitate
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

