ROMÂNIA
JUDEłUL VASLUI
COMUNA VUTCANI
-Consiliul
local-

H O T Ă R Â R E A Nr. 14
privind stabilirea taxelor speciale de organizare şi desfăşurare
a bâlciului anual din data de 15 august 2013.
Având în vedere că în fiecare an, la data de 15 august, în localitatea
Vutcani se organizează bâlciul anual unde au loc schimburi şi vânzări de
produse agricole, industriale şi animale;
în conformitate cu prevederile Titlului IX „Impozite şi taxe locale”
din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 cu modificările ulterioare
şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Codului fiscal;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „b” şi alin. 4 lit. „c”, art. 45
alin. 2 lit. „c” şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind
administraŃia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
Consiliul local al comunei Vutcani, judeŃul Vaslui, întrunit în şedinŃă
ordinară:

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. – Taxele stabilite pentru folosirea locurilor publice de
desfacere din comună, diferenŃiate în raport cu natura produselor desfăcute,
cu vârsta şi specia animalelor aduse la vânzare, cu serviciile prestate
populaŃiei şi cu suprafaŃa ocupată de mijloacele de transport din care se
desfac mărfuri şi produse, stabilite conform Hotărârii Consiliului local
Vutcani nr. 1/2013, privind stabilirea de impozite şi taxe locale pentru anul
2013, pentru zilele de 14 şi 15 august 2013 când se organizează şi
funcŃionează bâlciul anual, se majorează cu 100%.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
primarul comunei Vutcani prin serviciile de specialitate.

Dată astăzi, 12 august 2013, la Vutcani

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Consilier,
Marian Ciorbagiu
Difuzare:
1 ex. la dosarul de şedinŃă
1 ex. la Prefect jud. Vaslui
1 ex. la contabilitate
1 ex. la primar
1 ex. afişare

Contrasemnează:
Secretarul comunei Vutcani,
Titi Bojian-Andrunache

