
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL

..., ,...
HOTARAREA NR. 7 .

din 21 ianuarie 2019
privind modificarea Hotiiriirii Consiliului local Dobrin nr. 47 din 28.11.2018 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, a tarifelor si chlrillor pentru

administararea bunurilor ce apartin domeniului public ~i privat al comunei Dobrin prin
modificarea pretului minim de porn ire a licitatiei pentru spatii inchiriate : DOBRIN, DOBA,

'siNCRAIU SILVANIEI,VERVEGHIU, NAIMON, DELENI

CoJtfJ:.!!! emneazii :
secretarUJj\~COlliunm!S0brin

VEGH HA AL-JUL NA
c-=- --~

Consiliullocal al comunei Dobrin, intrunit in sedinta ordinara;

(

Avand In vedere:
- expunerea de motive nr. 133/16.01.2019 a primarului comunei Dobrin; raportul de specialitate
nr. 134116.01.2019. a1 secretarului ; avizul comisiei de speeialitate nr. 222./ 2l ot 20{9;'
-prevederile Titlului IX din Legea nr. 57112003, republicata, privind Codul Fiscal si ale HG nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologiee de aplicare a Legii nr. 571/2003 republicata,
privind Codul Fiscal eu toate modificarile ~i cornpletarile ulterioare , precum si prevederile
Legii nr. 273/2006 privind finantele publiee locale;

In baza art. 36 aLin.(4) lit. "e" si ale art..:!5ahn.2lil "c" din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locald. republicata, eu modificarile ~i completarile ulterioare.

HOTARASTE:
Art.1. Se modi fica anexa la Hotararea Consiliului local lTI. 47 din 28.11.2018 privind

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, a tarifelor si chiriilor pentru
administararea bunurilor ce apartin domeniului public ~i privat a1 comunei Dobrin
CAPTTOLUL IX - ALTE TAXE SI TARIFE SPECIALE LOCALE:

Alte taxe ~itarife speciale locale din:

2. Pre! minim de porn ire a licitatiei pentru spatii 8 lei/nip/luna
inchinate : DOBRIN, DOBA, SINCRAlU
SILVANIEI,VERVEGHJU, NAIMON, DELENI

(
3. Pre! minim de pornire a licitatiei pentru spatii 4 lei/nip/luna

inchiriate : DOBRIN, DOBA, SINCRAIU
SILVANIEI,VERVEGHIU, NAIMON, DELENI

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza:
- Primarul comunei
- SecretaruI comunei
Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu:

Institutia Prefeetului Judetului Salaj;;
Primarul comunei Dobrin
Dosar hotarari ~~::::::::::,..._
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