JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 4 /2016
Privind stabilirea taxelor de utilizare a unor terenuri din intravilanul municipiului Vulcan aferente
caselor tip colonie pentru folosinţă agricolă şi neagricolă în anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan, înregistrată sub nr.
36289/17.11.2015, prin care se propune stabilirea taxelor de închiriere a unor terenuri aparţinând
domeniului privat al municipiului Vulcan pentru folosinţa agricolă şi neagricolă pentru anul 2016,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 114/10612/2015, raportul Compartimentului cadastru,
agricultură, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat
sub nr. 2/8614/12.01.2016, precum şi avizul comisiei de specialitate „Activităţi economico-financiare şi
agricultură ”, înregistrat sub nr. 4/8615/20.01.2016, de pe lângă Consiliul local,
În conformitate cu prevederile art. 486, alin.(1), din Legea nr. 227/2005 privind Codul Fiscal,
precum şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
În temeiul art. 36, alin.(4), lit.”c” şi art. 45 , alin. (2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă taxele de utilizare a unor terenuri din intravilanul municipiului Vulcan aferente
caselor tip colonie pentru folosinţă agricolă şi neagricolă în anul 2016, diferenţiate pe categorii de
folosinţă astfel :




0,079 lei/mp/an teren arabil;
0,046 lei/mp/an teren fânaţ;
0,360 lei/mp/an teren ocupat de curţi – construcţii

ART.2 Taxa de folosinţă prevăzută la art.1 se va achita anual la momentul semnării contractului
de utilizare a terenurilor aferente caselor tip colonie din municipiul Vulcan.
ART.3 Modul de aplicare al acestor taxe va fi stabilit printr-un Regulament aprobat ulterior de
către Consiliul Local Vulcan.
ART.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – jud. Hunedoara, Compartimentului
Cadastru Agricultură, Serviciului Taxe şi Impozite şi se aduce la cunoştinţa publică.
VULCAN, 21.01. 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru”

