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HOTĂRÂRE 

privind completarea  hotararii nr. 123/24.06.2019 privind stabilirea  

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 

  
 

Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința din data de 10.02.2020,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare  prezentate de d-l primar 

Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1; 

 Având în vedere: 

− Legea Cooperatiei Agricole nr.566/2004 completata si modificata cu Legea nr.21/2019; 

− Ordinul nr. 203/2287/1809/2019 privind stabilirea criteriilor potrivit carora membrii 

cooperatori beneficiaza de scutirile prevazute la art. 76 aliniat (1) lit. e); 

− Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si 

Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala; 

Vazand dispozitiile Art. 87, aliniat 3, Art. 129, aliniat 1 si aliniat 2 lit. b), aliniat 4, lit. c) si 

Art. 146, aliniat 1, litera a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul Administrativ care stabileste 

competenta adoptarii Hotararii privind nivelurile si valorile impozabile si taxele locale ce revin 

Consiliului Local al Orasului Techirghiolprivind Taxele si Impozitele aferente anului fiscal 2020, 

   In temeiul prevederilor art. 139, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 –  Se aprobă completarea H.C.L. nr. 123/24.06.2019 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, conform Anexelor 1 si 2 - parte integranta la 

prezenta. 

 

Art. 2 – Secretarul general al oraşului va face publică hotărârea prin afişaj, o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

  Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 14 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi – 10.02.2020. 

 Nr. 31. 
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