PROIECT

ROMÂNIA

AVIZAT:

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi şi
închiriere şi a taxelor pentru înregistrarea şi radierea mopedelor şi vehiculelor
autopropulsate pentru anul 2014 în Municipiul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
Întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.
30.679/03.12.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice - Biroul Administrare şi
Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, înregistrat la nr.30.680/03.12.2013;
- raportul comisiei pentru administraţia publică locală, juridic şi de disciplină;
- raportul comisiei buget - finanţe, administrare domeniu public şi privat;
- raportul comisiei de servicii publice, muncă şi protecţie socială;
- prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările
ulterioare şi ale art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică.
În temeiul art.36 alin.(2), lit.„c”, alin.(4) lit.„c” şi art.45, alin.(2), lit.„c” din Legea
nr.215/2001, republicată, privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă tarifele pentru transportul de persoane în regim de taxi şi
închiriere pentru anul 2014, conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre şi
taxele pentru înregistrarea şi radierea mopedelor şi vehiculelor autopropulsate pentru
anul 2014, conform anexei 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Tarifele şi taxele vor fi colectate de Direcţia Impozite şi Taxe Locale
Giurgiu.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţului
Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului
Giurgiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Servicii Publice – Biroul Administrare şi
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Monitorizare Servicii de Utilitate Publică din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului Municipiului Giurgiu şi Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu, pentru
ducerea la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Cioacă Ionuţ

Roşu Petre

Giurgiu, 30 ianuarie 2014
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Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi
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