ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei de înregistrare a contractului de arendare
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2017,
Luând în considerare:



prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată.

Având în vedere:
 referatul de aprobare nr.6345/29.12.2016 elaborat de inițiator, dl Valeriu MUSTAȚEA, consilier al
Consiliului Local al comunei Șoldanu;
 raportul de specialitate nr.275/26.01.2017 întocmit de secretarul comunei şi compartimentul financiarcontabil privind stabilirea taxei de înregistrare a contractului de arendare;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică şi de disciplină, înregistrat sub
nr.340/31.01.2017;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, înregistrat sub nr.341/31.01.2017;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub
nr.339/31.01.2017;
 Hotărârea Consiliului Local Șoldanu nr.48/10.12.2004 privind stabilirea taxei de înregistrare a
contractului de arendare, cu modificările ulterioare.
În baza:
 prevederilor art.1838, alin.(1), alin.(2) și alin.(5) din Codul civil, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată;
 prevederilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificată şi completată;
 prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată;
 prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 prevederilor art.5 alin.(2), art.36 alin.(2) lit.b) şi d), precum şi alin.(4) lit.c) din Legea nr.215/2001
privind administația publică locală, republicată, modificată şi completată.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.45 alin.(2) lit.c) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se stabilește taxa de 10 lei pentru înregistrarea contractului de arendare/actului adiţional la

contractul de arendare la Consiliul Local al comunei Șoldanu, județul Călărași.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicablilitatea Hotărârea Consiliului

local al comunei Șoldanu nr.48/10.12.2004, cu modificările ulterioare.

Art. 3. – Primarul şi secretarul comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, precum şi compartimentul financiar-

contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul comunei Şoldanu va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 3
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 31 ianuarie 2017

ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PREZENTEI HOTĂRÂRI SE FACE PRIN AFIȘARE LA SEDIUL
PRIMĂRIEI COMUNEI ȘOLDANU ȘI PE PAGINA DE INTERNET, CU DATELE PERSONALE ANONIMIZATE.
PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ CU: 9 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ,
FAȚĂ DE 13 CONSILIERI LOCALI PREZENȚI, DIN 13 CONSILIERI LOCALI CARE COMPUN CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI ȘOLDANU.

