ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 28/30.03.2016
privind modificarea pct. 5 din anexa nr. 12 la HCL nr. 120/15.12.2015 privind aprobarea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frecăţei;
Ţinând cont de prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulerioare;
- titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificat si completat ulterior;
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit.
b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, Republicata, cu modificările şi
completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. Se aproba modificarea pct. 5 din anexa nr. 12 la HCL nr. 120/15.12.2015, astfel:
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie
publica :
Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante,563-Baruri si alte activitati
de servire a bauturilor si 932 – Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii
activitatilor din economia nationala –CAEN,actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului
National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia
nationala-CAEN datoreaza la bugetul local al comunei,orasului sau municipiului,dupa caz,in a carui
raza administrativ teritoriala se desfasoara activitatea,o taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica,in functie de suprafata aferenta
activitatilor respective ,in suma de:
a) 50 lei,pentru o suprafata de pana la 500 mp,inclusiv;
b) 100 lei, pentru o suprafata mai mare de 500 mp.”
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi făcută publică prin afişare la sediul Primăriei, va fi comunicată
compartimentului financiar-contabil, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 11
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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