CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
aprobarea actualizarii cuantumului taxelor locale si tarifelor ce se vor
aplica incepand cu anul fiscal 2014

Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 13142/16.10.2013 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art. 288, 289, 291, 292 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal,
modificata şi completata;
Art. 20 alin. 1 lit b din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale ;
Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata;
HG nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si
amenzile aplicabile incepand cu anul 2013
Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5, K6 precum şi
avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. (1) Se aproba actualizarea cuantumului taxelor locale si tarifelor ce se
vor aplica incepand cu anul fiscal 2014, conform anexelor 1-26, parte integranta
din prezenta hotarare.
(2) In vederea asigurarii integrarii cu sanse egale in viata sociala, copiii
si adultii cu handicap grav sau accentuat, dovedit cu certificatul de incadrare in
grad de handicap, sunt scutiti de plata taxei de intrare la muzee si spectacole de
teatru organizate de institutiile aflate in subordinea consiliului judetean.
ART.2. Directia Economica, institutiile si serviciile publice de interes judetean,
spitalele din reteaua proprie a consiliului judetean vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

ART.3. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
Instituţiei Prefectului judetului Arges;
Directiei Economice;
Institutiilor şi serviciilor publice de interes judetean, subordonate
Consiliului Judetean Arges;
Spitalelor din reteaua proprie a Consiliului Judetean Arges;

PREŞEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi ________________
Nr. ______

