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Aprobarea taxelor gi impozrtelor pe anul 2013

Consiliul Local al comunei Pianu, judetul Alba intrunit in gedinfa ordinard din22.ll.20l2.
Ludnd in dezbatere :

-expunerea de motive si proiectul de hotdrdre pentru aprobarea taxelor gi impozitelor locale pe anul 2012;
-raportul de specialitate nr. 5913 /16.11.2012 intocmit de referent Zdrenghea Leontina;
-avinil favorabil al comisiei pe domenii .

Av6nd in vedere prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012, ale HG
rr.95612009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele gi taxele locale asimilate acestor4
precum gi amenzile aplicabile incepdnd cu anul fiscal 2010, prevederile Legii nr.57l/2003 privind Codul
fiscal, ale Legii nr.343/2006 pentru modificarea gi complectarea Codului fiscal, coroborate cu
prevederile art.36(4)Litera ,,c" din Legea m.21512001 privind administralia publicl locald -

republicatd. A
In temeiul art.45 aliniat 2litera c) li art.ll5 aliniat 1 litera b) din Legea nr.2l5/2001

privind administralia publicd local - republicatd.
Consiliului Local al comunei Pianu adoptd prezenta:

HOTARARE
Articolul 1: Se aprobd taxele gi impozitele locale pentru anul 2013 conform anexei, parte integranti a
prezentei hotdrdri.
Articolul 2: Se aprobd taxa hotelierd in cotd de 2Yo din preful total al caztuii pentru toate unitdlile de
cazare de pe razacomunei Pianu, judetul Alba.
Articolul 3: De ducereala indeplinire a hotirdrii rdspund : contabil C[ruf Mihai, referent Alion Maria
Elena gi referent Z&enghea Leontina.
Articolul 4: Prezenta hotdrdre poate ft atacatd in fala instantei de contencios administrativ conform
prevederilor Legii nr.5 5 4 /2004 privind contenciosul administrativ.

Prezenta hotdrdre se aduce la cunogtinld publicl prin gnja secretarului comunei Pianu - d-
na CristinaCatargiu, totodatd inaintdnd cdte un exemplar :

- Instituliei Prefectului Judefului Alba;
- Primarului comunei Pianu ;
- Biroului financiar-contabil ;
- ladosarul de gedin!6.
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