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PRIN CARI.] CONSILIUL LOCAI, AI, NIUNICIPIULUI BLAJ APROBA NIODIT'ICAREA SI

CONTPI,ETAREA HCL BLAJ NR. 48i30.04.2020 PRIVIND STABII,IREA SI INDEXAREA

INIPOZI'IELOR SI TAXEI,OR I,OCAI,E I)IN IVIUNICIPIUI, BLA.I PF]NTRU ANUL 2O2I

Consiliul local al municipiului Blaj, intrunit in sedinta extraordinara convocata

,, de indata" prin procedura LA DISTANTA, in data de 30.12.2020, intervalul orar 13.00 - 16.fi)l

LuAnd in dezbatere proiectul de hottrrire, prin care se propune modificarea si completarea

HCL Blaj nr. 48/30.04.2020 prin care sa aprobat stabilirea qi indexarea impozitelor qi taxelor

municipiului Blaj pentru anul 2021 cfft qi a facilititilor acordate in condi{iile legii la plata

impozitelor pi taxelor locale din municipiului Blaj pentru anul 2021;- 
Ludnd act de raportul de speiialitate nr. 36837/30.10.2020 , de expunerea de motive

nr. -16844/30. 10. 2020 cat side nota de fundamentare nr. 36838/30.10.2020 a biroului urbanism si

amenajarea teritoriului prin care se propune modificarea si completarea anexei nr' 5 aprobata prin

HCl, Biaj nr. 48t3o.04.2o20 privind itubiti""u qi indexarea impozitelor qi taxelor municipiului Blaj

pentru a-nul 2021 c t qi a faciliu{ilor acordate in condi{iile legii la plata impozitelor 9i taxelor

locale din municipiului Blaj pentru anul 2021;
Avand in vedere inieplinirea procedurile privind publicitatea / dezbaterea publica

prevazute de legea nr.522003, cu modificarile si completarile ulterioare;
AvAnd in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hotlrAre

nr.40.356/28.12.2020 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
Cunosc6nd prevederile Legii nr. 227 t2ll5 privind Codul Fiscal - cu specificatia art.l89 si

art. 491 , OUG 7gt20l7 pentru modificarea 9i completarea Legii nr.227l2l'll5 privind Codul fiscal.

luind act de prevederile art.,l62. alin.(2), art..l67 alin.(2), art.472 alin. (2) li art.49l din Codul fiscal.

cunoscin6 prevederile Legii nr.52l2fi)-1 privind transparetta decizionall in administra{ia public5'

repuhlicatd c6t qi ale art.lig alin. ( I ) , alin.(2) lit.b) qi punctul (4) lit.c) din OUG nr. 5712019, privind

Codul administrativ;
in temeiul prevederilor art.l29 ( l4) precum si ale art.l33 - 140 , 196 alin.( I ) lit.a) si art.243

din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ;



CONSIULIUL LOCALAL MUNICIPIULUI BLAJ
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Ag!..!..-a ) Consiliul local al Nlunicipiului Blaj aprobl modilicarea si completarea anexei nr.

5 aprob-ata prin HCL Blaj nr. 48/30.04.2020 privind stabilirea ;i indexarea impozitelor 9i taxelor
murri"ipiului Blaj pentru anul 2021 cAt qi a tacilitltilor acordate in condi(iile legii la plata

impozitelor $i taxelor locale din municipiului Blaj pentru anul 2021, si completeaza anexa 5 cu

urmatoarele puncte:
-pct.l5 taxa pentru cai de acces la spatiile comerciale si de prestari servicii- 2-l lei mp/an
-pct. l6 taxa utilizare teren domeniul public/privat pentru terase sezoniere- l0lei mpfluna
-pct. l7 taxa aviz administrator drum -persoane fizice/persoane juridice' 120 lei

-pct l8 taxa pentru vanzari de produse sau prestari servicii care folosesc infrastructura
publica locala pe o perioada mai mare de -10 de zile - l0 lei mp/luna

b) Taxa pentru cai de acces la spatiile comerciale si de prtstari servicii se va achita in doua

transe egale, respectiv 3l Martie si 30 Septembrie .Pentru taxele prevazute la pct. 16, pct- l8 taxa

stabilita se va achita lunar pana in data de l5 a lunii in curs.
c) La data aprobarii prezentei Hotarari anexa 5 din HCL Blaj nr. 4El30.04.2020 se va

completa cu puncte mentionate la art. I lit. a) si b)'
Art.2- a) Restul prevederilor din HCL Blaj nr nr. 4El-10.04.2020 raman nemodificate'

- b) la data aprobarii prezentei hotarari, orice dispozitie contrara se abroga'

Art.3.-Primarul municipiului Blaj, Biroul Urbanism si amenajarea teritoriului '
administrarea domeniului public si privat, Direcfia buget, finanfe, contabilitate din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj vor duce Ia indeplinire prevederile

prezentei hotlrAri.
Art.4.-Prezenta hotirdre se va comunica Instituliei Prefectului Alba, Primarului

municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj. Biroului Urbanism si amenajarea

teritoriului , administrarea domeniului public si privat Dirtcliei buget finanfe contabilitate din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj, va fi afiqattr pe site-ul Primiriei
municipiului Blaj spre a fi adusl la cunoqtiinla publici a tuturor persoanelor fizice 9i juridice cu

domiciliuUsediul pe raza municipiului Blaj.
Art.S. a) Prezenta hotirire se va supune controlului de legalitate exercitat de Prefect, in

condiliile OUG.nr.5712019 privind Codul administrativ.
b) Prezenta hotirAre poate fi contestatl in termenele, condi(iile qi la instanla

competentl, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului administrativ

nr. 554 / 2004 cu modificlrile 9i complettrrile ulterioare.
Art.6.-Prezenta hotirire a fost adoptatl cu un numar de- voturi .< pentru " valabil

exprimate.


