
ROMANIA
JUDETUL SUCEAYA

. ORA$IJL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

Horinenr
privind stabilirea impozitelor Si tnrelor locale pentru anul 2013, tn orusul Solca

Consiliul Local al oraEului Solca,.iudepl Suceava;
AvAnd in vedere:
- Raportul prezentat de d-nul Valeru! faranu-Hofnf,r, primarul oraqului Solca,

inregistrat sub nr.105 din 10.01.2013;
- Raportul de specialitate al compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primariei

oraqului Solca, inregistrat sub nr.l06 din 10.01.2013;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale"

buget, finanfe, administrarea domeniului public Ei privat al oraEului, agriculturd, gospoddrie
comunali, protec[ia mediului qi turism din cadrul Consiliului local al oraEului Solca ;

Jindnd cont de prevederile anexei nr. 3 din HCL Solca nr.51124.12.2002 privind stabilirea
impozitelor qi taxelor locale pentru anul 2003, cu ref'erire Ia delimitarea zonelor de impozitare din
oraqul Solca;

in conformitate cu prevederile Legii nr.57112003, privind Codul Fiscal, cu modiircarile ;;i

complet6rile ulterioare, ale H.C.nr.4412004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.57112003, cu modiflcdrile qi completdrile ulterioare, ale HG nr. 130912012 privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele qi taxele locale gi alte taxe asimilate acestora. precurrn qi

amenzile aplicabile incepdnd cu anul 2013 gi ale OG nr. 112013 pentru reglementarea unor misuri
financiar-flscale in domeniul impozitelor Ei taxelor locale publicata in Monitorul Oficial nr. 1 8/201 3;

in confbrmitate cu prevederile art.16 alin (2) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice
locale, cu modificarile qi completdrile ulterioare

ln temeiul art.36 alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.c) 9i art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administraliei
publice locale nr.21512001, republicat6, cu modillcdrile Ei complet[rile ulterioare:

HOTARA$TE:

Art.l Nivelul impozitelorpi taxelor locale gi altortaxe asimilate acestora, precum Ei in cazul

amenzilor, pentru anui fiscal 2013, in oragul Solca, rdmAne cel stabilit pentru anul fiscal 2012.
aprobat prin HCL Solca nr. 51129.12.2011.

Arr. 2 Prin prezenta hotS.rAre se revocd HCL Solca nr. 83/28. 12.2012.
Art. 3 Primarul oragului Solca prin Compartimentul buget-contabilitate din cadrul Primariei

oraEului Solca va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.
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