ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
GHEORGHENI
www. gheorgheni.ro

HOTĂRÂREA nr.40/2020
privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale pentru eliberarea
de extrase din planurile digitalizate – plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
în şedinţa ordinară din data de 19 martie 2020
Având în vedere:
− Referatul de aprobare nr.712/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni,
− Raportul de specialitate nr.884/2020 al arhitectului şef din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni;
− H.C.L nr.195/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a
taxelor speciale, pe anul 2020,
Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni:
− Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii –
aviz înreg. cu nr.208/C/2020;
− Juridică, etică, administraţie publică locală, respectarea libertăţilor cetăţeneşti,
menţinerea ordinii publice, apărare – aviz înreg. cu nr.230/C/2020
Luând în considerare prevederile:
− art. 129 alin. (1), alin. (2), lit.b) şi alin. (4) lit. c), din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ
− Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
− Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare
− Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
− Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
cu modificările şi completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre a fost adus la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul şi pe
site-ul Municipiului Gheorgheni – Proces verbal de afişare nr.1125/22.01.2020;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit.c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă Regulamentul pentru aplicarea taxei speciale pentru eliberarea
de extrase din planurile digitalizate – plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă –
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul
Municipiului Gheorgheni prin grija Arhitectului şef şi a Serviciului financiar, impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
Art.3 – (1) Prezenta hotărâre se comunică:
a) Prefectului Judeţului Harghita,
b) Primarului Municipiului Gheorgheni,
c) Arhitectului şef, respectiv Serviciului financiar, impozite şi taxe locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Gheorgheni.
(2) Prevederile prezentei hotărâri se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului
Gheorgheni prin: afişare la sediul U.A.T. Municipiul Gheorgheni – piaţa Liberăţii nr.27 –
respectiv pe site-ul oficial al Municipiului Gheorgheni – www. gheorgheni.ro

Gheorgheni, la data de 19 martie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Erős Levente
Selyem-Hideg Norbert-Vencel
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