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JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
de modificare şi completare a HCL nr.86/26.04.2018 privind stabilirea

impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Botoşani începând cu anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului primar Cătălin Mugurel Flutur de modificare şi completare a
HCL nr.86/26.04.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2019, precum
şi propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

în baza prevederilor art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997,

având în vedere prevederile:
- art.36 alin.(4) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi

completările ulterioare;

- art.20 lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

- Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul nr.48893/05.11.2018 privind necesitatea aprobării proiectului de hotărâre de
modificare şi completare a HCL nr.86/26.04.2018,

în temeiul art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. HCL nr.86/26.04.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul
Botoşani începând cu anul 2019 se modifică şi completează după cum urmează:

1. art.5 se abrogă;
II. în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale începând cu anul 2019, constituind anexa

nr.1 la hotărâre se fac următoarele modificări şi completări:
a) la nr.crt.19 alin. 4, nivelul taxei pentru ’’rezervare loc parcare auto - lei/mp/zi” se modifică

după cum urmează: 0,045 lei/mp/zi pentru persoane fizice;
b) la nr. crt. 19, după alin.12 se introduce alin. 13 cu denumirea taxei ” taxa pentru amplasare

staţii inteligente de colectare a deşeurilor reciclabile”, cu nivelul de 0,05 lei/mp/zi.
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