HOTARARE
Drivind modificarea HCL nr. 254/28.09.2007 referitoare la delimilarea
zonelor de impozitare ale Municipiului Targovigte

Consiliul Local l\4unicipal Targoviste, intrunit

in

sedinta extraordinard'

asl':zi,22.12.2OOB avand in vedere:

Prevederile art. 258 din Legea nr' 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modific;rile Si completdrile ulterioare;

'

.

l\4inuta dezbaterii publice din dala de 0212.2008 pentru dezbaterea
proiectului Taxele si impozitele locale pe anul 2009i

Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Municipal Targoviste I

'

Prevederile H.C.L. ff.25412007 referitoare Ia stabilirea zonelor de
impozitare ale Municipiului Targovigte incepand cu data de.01 01 2008 si
H.b.L. nr. 9/1998 privind aprobarea Planului Urbanistic General;

'

.

Prevederile art. 36, alin. 4, lit "c" din Legea nr. 2'1512001 din Legea
Administratiei Publice Locale, nr. 215t2001 republicatd, cu modificerile 9i
completdrile ulierioare,
ln temeiul ad.45, alin. 2lit. c din Legea Administraliei Publice Locale,
ff.215nAU republicate, cu modiflcdrile 9i completerile ulierioare, adopte
urmatoarea

HOTARARE:

I

Pentru anul 2009 se modifica zonarea pentru terenurile situate in
intravilan Cartier MaieiVolevod, dup; cum urmeazd.

Art,

Denumirea strAzii
Calea Ploiesti
Gradinari
Lequmelor
Plevnei
Sarbilor
tldrea Bilcescu
Barbu Liutaru

Zona de impozitare

c

c
c
c
c

Petru Cercel
Porumbeilor
Calafat

c

Cronicarilor
lon Neculce
Miron Costin

c
c

c
c

Art. 2 P entru anul 2009 se modificA zonarea pentru terenurile situate in
intravilan, Cartier Priseaca, dupd cum urmeaze:

Denumirea strizii
Camoului
Dambovitei

Zona de impozitare

c
c

lnfrdtirii
Oilor
Prisecii

c
c

Soarelui

c
c

Stuoilor
Teilor

c
c

Art. 3 incepand cu data prezentei, HCL ff. 25412A.09.2007 pdvind delimitarea
zonelor de impozitare ale Municiplului Tergovigte incepand cu data de
01.01.2008, se modifice in mod corespunzttor.

Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei

hotarari se obliga Primarul,
Serviciul lmpozite si Taxe Locale, Birou Cadastru.
Directia Economica
Serviciul Urbanism gi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

-
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