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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei de analiză a cererilor adresate de cetă eni ț

privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2013

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDE  DÂMBOVI A,Ț Ț
Având în vedere:

 prevederile  art.  282  –  284  din  legea  nr.  571/2003  privind  Codul  Fiscal,  republicată,  cu
modificările i completările ulterioare;ș

 prevederile art. 30 din legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările iț ș
completările ulterioare;

 HCL Raciu nr. 41/13.12.2012 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destina iaț
specială de salubrizare pentru anul 2013;

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul Taxe i impozite din cadrul aparatuluiș
de specialitate al primarului comunei Raciu, înregistrat sub nr. 2142/17.04.2013;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 6 i art. 115, alin. 1, lit. b din legea nr.ș
215/2001 a administra iei publice locale, republicată, cu modificările i  completările ulterioare,ț ș
propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:  

Art. 1 Se constituie comisia de analiză a cererilor adresate de cetă eni privind scutirea/reducereaț
taxei de habitat pe anul 2013, în următoarea componen ă:ț
Pre edinte:ș
– Voicu Nicolae – viceprimarul comunei;
Membri: 

 Zaharia Alin – secretarul comunei;
 Stîlparu Georgeta – consilier taxe i impozite;ș
 reprezentant Consiliul Local Raciu;
 reprezentant Consiliul Local Raciu.

Art. 2 Cererile cu documentele justificative, înregistrate în registrul de intrare-ie ire al primăriei întreș
01 – 25 ale lunii, vor fi înaintate de executiv comisiei de analiză pe bază de borderou i vor fiș
analizate lunar.
Art. 3 (1) Comisia de analiză va prezenta consiliului local propunerile de scutire/reducere sau de
respingere a cererilor în edin a consiliului local.ș ț
(2) Hotărârea adoptată cu privire la aprobarea/respingerea cererii se va comunica peti ionaruluiț
în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii.
Art. 4 Împotriva hotărârii, persoana nemul umită poate face contesta ie în termen de 30 de zileț ț
de  la  comunicare,  potrivit  prevederilor  Legii  contenciosului  administrativ  nr.  554/2004,  cu
modificările i completările ulterioare;ș
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se obligă primarul comunei iș
comisia nominalizată la art. 1 iar pentru comunicare persoanelor i institu iilor interesate se obligăș ț
secretarul comunei.
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