
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.3 din 11.01.2013

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judelul Neam{,
AvAnd in vedere:

- Nota de fundamentare nr. 8 I 9/201 3 a primarului comunei, Sorin Ouatu
- Adresa nr.1903112.02.2013 inaintata de lnstitutia Prefectului - Judetul Neamt, Compartimentul

verificarea legalitatii actelor, contencios administrativ si procese electorale;
- art.3dalin (2) lit,.b" si alin (4) lit,,c" din Legea administratiei publice locale nr. 21512002,

republicata:
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.57112003 privind Codul fiscal, aprobate prin

Hotararea Guvernului nr.4412004,c1 modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvemului nr. 130912012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013;
- Referatul de specialitate a Compartimentului contabilitate, inregistrata sub nr. 818/2013 cat si

raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
In temeiul art.36, alin. (4), lit. c) si art.45 alin. (2), lit. c) din Legea administratiei publice

locale nr.2l5l200l,cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

ART. I Se modifica taxa hoteliera stabilita,prin Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 3

din 11.01.2013, privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 61 din 29.11.2012 cu privire la
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul.20i3, dupa cum urmeaza:

"(l) Taxa hotelierl se calculeazd prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de
unit[lile de cazare.
(2) Pentru gederea intr-o unitate de cazare, laxa hotelieri se stabileste in coti de lo% din valoarea

totald a cazeriiltariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseazl de persoanele
juridice prin intermediul cdrora se realizeazd. cazarea, odati cu luarea in evidenld a persoanelor cazate.

(3) Taxa hotelieri se datoreazd pentru intreaga perioadi de qedere, cu excep_tia cazului unitililor de
cazare amplasate intr-o staliune turistici, atunci cdnd taxa se datoreaze numai pentru o singurl noapte,
indiferent de perioada reald de cazare."

ART. 2 l)Prezenta hotarare va
institutii lor interesate.

fi comunicata de secretarul comunei persoanelor si

2) Aducerea la cunostinta publrca

-.

se face prin afisare Ia sediul primariei si site-ul
comunel.

Pregedinte de SedinfI,

Contrasemneaza:
Secretarul Comunei,

Melinte [-aurentiu

Ciobanu (l l1'l
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