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JUDETUL NEAMI
coMUNA cAuorgrr
CONSILIUL LOCAL

norAnnnr
privind modificarea si completarea punctului 8 al Hotdrdrii nr.312A18

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Consiliul local al comunei Cdndegti , jude[ul Neam( ;

Avdnd in vedere prevederile art.484 alin. (1)din Legeanr.22712015 privind Codul Fiscal,
prevederile art.30 alin. (1) din Legea273 12006 privind finan[ele publice locale cu modificirile gi

completdrile u lterioare;

Jindnd cont de prevederile art.24 alin.(2) gi art, 27 alin.(2) din Legea nr.11911996 cu privire
la actele de stare civilS, republicatd , ale arl.44 alin.(1) litera "a" si art.49 din H,G, nr.6412011 pentru
aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civild ;

Vdzdnd referatul primarului comunei Cdndegti prin care se propune modificarea gi

completarea punctului 8 al Hotdrdrii nr.31/2018 privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru
anul 2019,precumgi proiectul dehotdrdre ini[iatinacestsens, avizat favorabil decltrecomisiile
de specialitate ale consiliului ;

ln temeiul dispozi[iilor prevederile art,36 alin. (2) lit.'d', ale alin.(6) lit."a" pct.12 gi ale arl. 5
din Legea nr.21512001a administratiei publice locale, republicatd, cu modificdrile 9i completarile
ulterioare;

HOTARA$TE :

Art,1 : Se modificd gi compleleaza pct. B al Hotdrdrii nr.3112018 privind stabilirea impozitelor
gi taxelor locale pentru anul 2019 , dupd cum urmeazd :

7. se stabilegte taxa pentru oficierea cdsdtoriei in afara sediului primdriei, in zilele lucratoare,
in sumd de 200 lei '

B. se stabilegte taxa pentru oficierea cdsdtoriei in afara sediului primariei, in zilele
nelucratoare sau declarate sdrbdtori legale, in sumd de 300 lei ;

9. se stabilegte taxa pentru oficierea cdsitoriei inainte de indeplinirea termenului legal, in
sumd de 300 lei ;

4rt.2: Primarul comunei Cdndegti , compartimentul finanfe/contabilitate, impozite si taxe
locale din cadrul Primdriei Cdndegti, vor duce la indeplinire prezenta hotdrare

Pregedinte de gedin[i,

Avizat pentru legalitate,

Secretar,

Nr, 21 din 11 iulie 2019


