ROMAIA
JUDETUL IASI
COSILIUL LOCAL AL COMUEI GRAJDURI

HOTARARE
Privind modificarea HCL nr. 40/27.09.2013 privind aprobarea nivelurilor
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a
amenzilor aplicabile in anul fiscal 2014 in comuna Grajduri.

Consiliul Local al Comunei Grajduri, judeţul Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.03.2014
In conformitate cu:
Referatul de specialitate intocmit de catre ofiter delegat de stare civila, Delia
Macovei,
Avand in vedere expunerea de motive intocmita de Primarul comunei Grajduri in
calitate de initiator al proiectului de hotarare,
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Grajduri ,judeţul Iasi ,
Potrivit prevederilor O.G. nr. 97/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,
privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale;
Conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata;
In temeiul art.115 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata,

HOTARESTE:
Art.1. Se aproba modificarea/completarea HCL nr. 40/27.09.2013 privind, aprobarea
nivelurilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum
si a amenzilor aplicabile in anul fiscal 2014 in comuna Grajduri, prin introducerea unei
taxe speciale pentru pentru procesarea dosarelor de solutionare a cererilor de transcriere

a certificatelor de nastere si de casatorie in registrele de stare civila existente la nivelul
Primariei comunei Grajduri judetul Iasi.
Art.2. Cuantumul taxei speciale privind procesarea dosarelor de solutionare a
cererilor de transcriere a certificatelor de nastere si de casatorie in registrele de stare
civila existente la nivelul Primariei comunei Grajduri judetul Iasi, va fi de 500 lei/dosar.
Art. 3. Restul articolelor din HCL nr. 40/27.09.2013 raman in vigoare.
Art.4. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii acesteia la cunostinta
publica.
Art.5. Prezenta hotarare se va comunica in termenul legal Institutiei Prefectului
judetului Iasi, Primarului comunei Grajduri, Compartimentului financiar-contabilitate
al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Grajduri pentru ducere la
indeplinire, autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate va fi afişată pe site- ul şi
la sediul primăriei

Presedinte de sedinta
Chiochiu Gabriel Teofil
Avizat pentru legalitate,
secretar.
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