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HOTĂRÂRE NR. 14/28.01.2021
cu privire la modificarea  H.C.L. nr.10 /26.11.2020 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor

locale, pe anul 2021

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.1125/28.01.2021, în
calitate de inițiator, respectiv Raportul de specialitate al Serviciului Financiar nr.1129/28.01.2021;

Având în vedere prevederile art.4 alin.2 din Anexa 1 la O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  “Nu se pot  stabili  taxe speciale  pentru
publicarea  pe  pagina  de  internet  a  declaraţiei  de  căsătorie  ori  pentru  încheierea  căsătoriei,
indiferent de locul unde aceasta are loc”;

Ținând  cont  de  dispozițiile  Legii  nr.227/2005,  privind  Codul  Fiscal,  Legii  nr.207/2005,
privind  Codul  de  procedură  fiscal,  a  Legii  nr.52/2003,  privind  transparenţa  decizională  în
administraţia publică, republicată,  

Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„c”, art.139 alin.1, alin.3 lit. „c”, și

art.196  alin.1  lit.„a”  din  O.U.G.  nr.57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare,   

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă modificarea Capitolului  VIII – Alte taxe locale din Anexă la H.C.L.

nr.10/26.11.2020, privind stabilirea impozitelor  și  taxelor  locale,  pe anul 2021, astfel  după cum
urmează:

Eliminarea taxei pentru oficierea căsătoriilor la sediul Orașului Sovata:
a) sâmbătă între orele 8,00 -10,00                                                    lei/ocazie         176
b) sâmbătă între orele 10,00 -18,00                                                    lei/ocazie              373
c) duminică și sărbători legale între orele 10,00 – 13,00                   lei/ocazie         467
d) pentru persoanele care nu au domiciliul sau reședința în
    orașul Sovata                                                                            lei/ocazie              622

Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului 
Sovata, prin aparatul de specialitate.

Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:
-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   Serviciul Financiar;

                     -       Cei interesaţi şi va fi afişată pe site-ul  Primăriei.

Președinte de ședință,
                                                                                                   Arros Dénes
    Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 28 ianuarie 2021,
cu 17 voturi “pentru”.   
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