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                                                                      HOTĂRÂRE 

  modificarea hotararii consiliului local nr.  50 din 27.11.2012 privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2013 în comuna BILCA 

Consiliul Local al comunei BILCA, judeţul Suceava 
            În temeiul prevederilor  : 
- Legii nr.  571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, 
cu modificările si completarile ulterioare;  
-  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
-Hotărârea Guvernului nr.1309 din 27.12.2012 privind  nivelurile pentru valorile  impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
assimilate acestora,precum şi  amenzile  aplicabile  începând cu anul 2013 
         Având în vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei BILCA înregistrat cu nr. 387 din 23.01.2013 ; 
 - raportul compartimentului de specialitate din aparatul propriu al primarului comunei,înregistrat cu nr. 388 din 23.01.2013 ;  
-raportul favorabil de avizare al comisiei pentru dezvoltare economico socială,buget finanţe,administrarea domeniului public 
şi privat al comunei agricultură,gospodărire comunală,protecţia  mediului,servicii şi comerţ,înregistrat sub nr. ………. din 
29.01.2013;  
-raportul favorabil de avizare al comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr. ………. din 29.01.2013; 
-raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie 
copii, înregistrat sub nr. ……………….din 29.01.2013; 
În  temeiul  art.45,  alin.(1)  din  Legea  nr.215/2001,  republicată,  cu  privire  la  administraţia publică locală, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se abrogă art.1 din hotărârea consiliului local nr.50  din 27.11.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2013, în comuna BIlca. 
Art.2.  Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale, şi amenzile , în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 
2013, astfel cum sunt redate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre 
Art.3. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul 
2013,art.2,art.3,art.4,art.5,art.6,art.7,,art.8,art.9,art.10,art.11.,art.12 din hotaraea nr. 50 din 27.11.2012 sunt aplicabile  şi intră în vigoare începând 
cu data 01.01.2013.  
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Primarul,  Secretarul, Compartimentul financiar contabil ,  
Compartimentul de Asistenţă  Socială , Compartimentul  agricol, Compartimentul de Urbanism  şi amenajarea teritoriului din cadrul 
aparatului propriu al comunei Bilca.  
Art.5.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Suceava  în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.  

Preşedinte de şedinţă, 

CUCIUREAN GAVRIL                                                               Contrasemnează,  
                                                                                                 Secretar comună  
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