JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BOTIZA

H O T A R A R E A Nr. 47/2008
privind stabilirea taxelor locale la apa pentru anul 2009
Consiliul local al comunei Botiza ;
Având in vedere proiectul de hotărâre iniţiat de către d-na primar Trifoi Ioana, impreuna
cu consileri Sidau Maria, Petreus Vasile si Orghici Victor cu privire la modificarea unor impozite
şi taxe locale pentru apa stabilite pentru anul 2009 de către Consiliul local Botiza
Având in vedere Raportul organului de specialitate din cadrul primăriei, avizul comisiei
de specialitate din cadrul consiliului local şi avizul secretarului
In baza Ordinului nr.29 din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru
privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, instututii publice si agenti economici
In temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale O.U.G. nr. 155/2007
pentru modificarea alin. (4) şi (5), ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
prevederile O.U. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, intreprinderilor individuale şi intreprinderilor familiale, HG nr. 44/2004 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 ;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi comnpletările ulterioare ;
Consiliul local al comunei Botiza adoptă prezenta
HOTĂRARE;
Art.1 –Se aproba contractul cadru privind activitatea de furnizare a apei potabile de la
reteau de distributie catre beneficiari incepand cu 01.01.2009.
Art. 2. – Se modifică şi taxele la apa pentru anul 2009 de către Consiliul local Botiza, ,
, dupa cum urmeaza:
-taxa racord apa de 300 lei;
-taxa apa pentru cei care nu au pensiune clasificata este de 2 lei /luna sau 1 leu
pe/M.CUB ;
-taxa apa pentru fiecare pensiune clasificata este de 10 lei/luna
-taxa apa pentru cazanele de distilat tuica este de 50 lei/an
-taxa apa baruri si cofetarii sete de 10 lei /luna;
-taxa apa brutarie este de 20 de lei /luna
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului- Jud. Maramureş
- Primarului comunei Botiza
- Birou contabilitate primărie
- Dosar hotărâri ale consiliului local
- Opiniei publice prin afişare
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SIDAU MARIA

CONTRASEMNEAZĂ
Pt. SECRETAR
RUS IOANA

Botiza la 25.11.2008
NOTă: la şedinţă au participat toţi cei 11 consilieri din componenţa consiliului local şi au votat toţi pentru .

JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMRIA COMUNEI BOTIZA
PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea taxelor locale la apa pentru anul 2009

Având in vedere proiectul de hotărâre iniţiat de către d-na primar Trifoi Ioana, impreuna
cu consileri Sidau Maria, Petreus Vasile si Orghici Victor cu privire la modificarea taxelor la
apa pentru anul 2009 ;

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2009, în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale , condiţiile
locale specifice zonei , precum şi asigurarea fondurilor necesare în vederea procesului de
preaderare în cadrul structurilor europene
Avand in vedere Ordinului nr.29 din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea
Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, instututii publice
si agenti economici cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale O.U.G. nr.
155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5), ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, prevederile O.U. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, intreprinderilor individuale şi intreprinderilor familiale, HG nr.
44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 ;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi comnpletările ulterioare ;

Art.1 –Se propune aprobarea contractul cadru privind activitatea de furnizare a pei
potabile de la reteau de distributie catre beneficiari ,
Art. 2. – Se propune modificarea taxele la apa pentru anul 2009 de către Consiliul
local Botiza, , , dupa cum urmeaza:
-taxa pentru racord este de 300 lei
-taxa apa pentru cei care nu au pensiune clasificata este de 2 lei /luna sau 1 leu
pe/M.CUB ;
-taxa apa pentru fiecare pensiune clasificata este de 10 lei/luna
-taxa apa pentru cazanele de distilat tuica este de 50 lei/an
-Taxa apa baruri si cofetarii sete de 10 lei /luna;
-taxa apa brutarie este de 20 de lei /luna
PRIMAR
CONSILIERI:
- IOANA TRIFOI
SIDAU MARIA

PETREUS VASILE
ORGHICI VICTOR
Botiza la _______________

