ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂURENI
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PROIECT DE
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru ,
Văzând expunerea de motive ,
Văzând avizele comisiilor de specialitate şi cel al compartimentului contabilitate al
consiliului local ,
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Vazand si dispozitiile art. 284 din Legea nr. 571/2003, codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Văzând si dispozitiile Hotărârilor Consiliului Local al comunei Maureni cu nr. 9 din
27.03.2002 privind constituirea Serviciului de salubrizare al comunei Măureni, nr. 4 din 30.01. 2007
privind Serviciul de Pază în comuna Măureni şi nr. 54 din 21.11.2006 privind stabilirea taxei pentru
funcţionarea Seviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Măureni ;
În temeiul art. 38, alin (4) lit. c) şi alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 46 alin. (2) lit. c) şi art. 115 lit. b)
din Legea nr. 215 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică
locală,
HOTĂRĂŞTE :
Art.I. – Articolul 3 alin. (3) ultimul paragraf din Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Măureni nr. 4 din 30.01.2007 privind Serviciul de Pază în comuna Măureni va avea următorul
cuprins :
Beneficiază de scutire de la plata taxei de paza si gospodăriile populaţiei
în care toţi membrii acestora au peste 65 de ani şi nu mai locuiesc cu alte persoane sau alte
gospodării în locuinţa pentru care se solicită scutirea.
Art.II. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în locuri vizibile şi pe
pagina de internet a Primăriei Comunei Măureni şi intră în vigoare şi se comunică conform art. 49
alin. (1), 117 alin. (3) şi (5) în termenul prevăzut de Legea nr. 215 / 2001 şi se comunică la :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş - Severin;
- Primarului Comunei Măureni;
- Compartimentului agricol şi contabilitate din aparatul de specialitate al primarului;
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