ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA GURASADA
COSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr.__4__/2008

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2008
Consiliul local al comunei GURASADA
Judeţul Hunedoara
Analizând expunerea de motive prezentată de primarul comunei Gurasada ,
referatul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al
Consiliului local din care rezultă necesitatea stabilirii impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2008 şi raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Gurasada ;
Având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale .
În temeiul dispoziţiilor art.27,art. 36, alin 2, lit. „b” şi alin.(4) lit.”c”, art.46
alin.1. precum şi art.115 alin.1 lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001,republicată .

HOTARASTE:
Art.1- Impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili,persoane fizice şi
juridice,pentru anul fiscal 2008 sunt cele stabilite prin Hotărârea nr. 26 /2006 a
Consiliului local Gurasada privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
fiscal 2007 .
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei comunei şi în locurile publice din localităţile componente comunei.
Gurasada la 24 ianuarie 2008
PRESEDINTE DE SEDINTA
Dehel Lucian

CONTRASEMNEAZA
Secretar
Bistrian Samuil

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA GURASADA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.

2

/2008

privind aprobarea utilizării fondului de rulment
Consiliul local al comunei GURASADA
Judeţul Hunedoara
Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Gurasada ,
referatul compartimentului de resort din care rezultă necesitatea aprobării utilizării
fondului de rulment ,precum şi avizul comisiei de specialitate
In conformitate cu prevederile art.58 ,alin (2, 3,şi 4 ) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare .
In temeiul dispoziţiilor art.36 alin 2 lit.”d” art.46 alin.1,precum şi sale art 115
alin.1 lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată.
HOTARASTE:
Art.unic .- Aprobă utilizarea fondului de rulment în sumă de 244112 lei
pentru următoarele obiective de investiţii :
-Achiziţie Microbuz
-165000 lei
-Îmbrăcăminţi bituminoase pe DC. 154 Ulieş - 75,712 lei
-Pietruire DC 159 Cîmpuri de Sus
-3400 lei
Aceste obiective de investiţii se regăsesc în Anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre
Gurasada la 24 ianuarie 2008
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
Dehel Lucian

CONTRASEMNEAZA,
Secretar
Bistrian Samuil

