
R O M A N I A  

JUDETUL ARAD  

COMUNA USUSAU  

CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E A  NR. 29 

din 

30 SEPTEMBRIE 2016 

privind Regulamentului privind ocupare temporară a domeniului public şi privat în Comuna Ususau şi  

modalitatea de încasare a taxelor aferente 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU 

 AVAND IN VEDERE : 

- Proiectul de hotarare, Expunerea de motive si Referatul cu nr. de inregistrare 3251/22.09.2016 

al D-l Vasiescu Ionel Viceprimarul comunei  Ususău; 

- Raportul de avizare al  compartimentului de specialitate reprezentat de D-l MIRESCU VASILIE 

- secretarul comunei Ususau; 

- prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

complatarile ulterioare; 

- prevederile OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si complatarile 

ulterioare; 

-  prevederile art.36, alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 4, lit. c, alin. (9) si art. 45 alin. (2) lit. c din Legea 

nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- H.G. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte 

taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013;  

- prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei,  

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 15/2016 al comisiei de specialitate nr. 2; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 15/2016 al comisiei de specialitate nr.4; 

- Prevederile art .121 din Constitutia Romaniei; 

- Votul favorabil al unui numar de ____ consilieri locali prezenti la sedintă, ___ împotriva, 

abtineri ____; 

            In temeiul art. 45, alin 2 lit. c din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.   Se aproba Regulamentul privind ocupare temporară a domeniului public şi privat în 

Comuna Ususau şi  modalitatea de încasare a taxelor aferente conform Anexei nr. 1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  incredinteaza  Dl ȚOLE FLORIN - 

primarul  comunei Ususau și compartimentul contabilitate din Primărie Ususău. 

  Art.3.    Prezenta hotărâre se va comunica  cu : 

- Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii 

Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

- D–l  TOLE FLORIN, primarul  comunei Ususau ; 

- D-na TOMESCU VOICHITA - contabila primariei Ususau; 

- Finanțele Publice Arad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZA,  

                  _______________________                                             SECRETAR,  MIRESCU VASILIE 


