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ROMANIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA
HOTARAREA NR.4IIŻOI7

speciale,la H.C.L. nr.5lĺ20|6
pľivind completarea Anexei nr.l
'Cap.VIII-Taxe
pľivind stabilirea impoziteloľ şi taxelor locale p€ anul2017
Consiliul Local al comunei Mosna' întrunitînşedinţă ordinară îndata de 31 iulie 2017,
Analizând expunęrea de motive si raportul de specialitate înĺegistľatsub nĺ.2842127.07 .2017,
pľin
a doamnei Plotuna IrłaľiaLiliana-consilier financiar,|aproiectul de hotaľaĺeinitiat de dl.primaľ,
pľivind
care Se proprrne completarea Anexei nr.1 ,Cap.VIII-Taxe speciale,la H.C.L. nr-5112016
pľivind
incetaĺęa
H.C.L.nr.512017
stabiliľea impoziteloľ şi taxeloľ locale pe anul 2017 sí
Contractuluidéadministľare nr.2276108.O1.2OI5 siContractuluidecomodatfn/l1'11.2010,incheiate
intľe Comuna Mosna si Societatęa Gospodaria Comunala Mosna S.R.L.,pľivind alegerea modalitatii
de gestiune directa pentľu seľviciul public de alimentafe cu apa a Comunei Mosna si pľivind
lichidareâ si radieľęa societatii Gospodaria Comunala Mosna S.R.L.- unde la aľt.3 se
dizolvarea,'....
organizarea, explo aÍaÎeasigestiunea seľviciului public de alimentare cu apa a Comunei
pľevede<.
Mo.r'u din Judetul Sibiu se iea\\zeaza diľęct de catre Consiliul local al Comunei Mosna si de catre
Primarul Comunei Mosna' prin Compaľtimentul financiaľ contabil'impozite si taxe,facand paľte din
bugetul propľiu al comunei Mosna> ;
- Yázând avizul favorabil al comisiiloľ de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Mosna,,'î'co.rfo.mitate

cu prevedeľile art.484 din Legea nĺ.2Ż8l2OI5 Noul Cod Fiscal,artl4 si'30 din
Legea nr.Ż73l2OO6-pľiviná f,rnantele publice locale si cu prevederile arÍ. 60 din Legea nr' Ż412000
privind normelę de tehnică legislativă, republicată,
din
Îr'temęiul aľt. 36 alin.]z; coroborat cu alin.(4) lit. c, 45 alin. (2),lit.c si art.1 15 alin.1 lit.b

'

Legea nr.2I5l2O01 pľivind adńinistra1ia publică locală, republicată, cu modif,lcările şi completăĺile
ulterioaľe'

HoTĂRĂŞTE:

Art.l.- Anexa rľ.1 ,Cap.VIII-Taxe speciale ,a H'C'L Mosna ru.5112016 privind stabiliľea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017,sę completeaza dupa cum ur1neaza:
.D.rpu alin.5 se intľoduc" ,.ń no., aliniat, 6 cu urmatorul cupľins: taxa speciala pentru consumul de
la valoarea vęniturilor
upu á. la reteau publica este de 3 lei m.c. iaľ cheltuielile se vor efectua numai
de apa,,in
ińcasate si prevázutre in bugetul local'Facturaľea se va face lunaĺ pe baza citirii contorului
perioada
caz dęnecitiľe a contorului, factuľarea se Va face la consumul mediu lunar realizat in ultima
đeapa,
contorului
3
luni..Desigilarea
de un an,urmand ca reguţatizatea citirii contoľului sa se faca la
plata
la zi a
faľa acordul primariei áucę la ľebľansaľenumai dupa achitaľea unei taxe de 1000 lęi si
consumului de apa>.
al
Art.2._ (l) Compartimentul Contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate
primaru1ui comunei Mosna, va duce la îndeplinirepľevederile prezentei hotărâri.
(Ż) - Prezęnta hotăľâľe se comuniôă autoľităţilor şi persoanelor interesate şi se aduce la
cunoştinţă publică prin grija secľetarului comunei'

Adoptata in Mosna la

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Hampu Ciprian Ioan

Nr tot cons I 3 nr cons prcz I 0 , nr vot ptr I 0
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