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HOTĂRÂRE
Referitor la: stabilirea taxelor locale speciale la pieţele agroalimentare, târg
săptămânal şi cimitire, a taxelor percepute de catre serviciul fond
funciar,cadastru, mediu, pentru anul 2021, în oraşul Balş

Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 15.12.2020 prin Dispozitia
Primarului Orasului Bals nr. 1064/09.12.2020, legal constituit,

Având în vedere
- Referatul de aprobare al Primarului Orasului Bals nr. 23685/14.12.2020
- Raportul numărul 23556/11.12.2020 al Serviciului Administrarea Pieţelor din cadrul

Primăriei oraşului Balş;
- Raportul numărul 23589/11.12.2020 al Serviciului Fond Funciar din cadrul Primăriei

oraşului Balş;
- prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificările şi

completările ulterioare;
- prevederile Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
-  art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin,4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind

normele de tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil

In temeiul prevederilor art.139 ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-Codul
administrativ

Adopta prezenta
HOTARARE

Art, 1. Se aprobă taxele speciale la pieţele agroalimentare, târg săptămânal şi cimitire
pentru anul 2021, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art, 2. Se aprobă taxele speciale percepute de catre serviciul fond funciar,cadastru,
mediu, pe anul 2021, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balș, serviciilor publice din
cadrul Primăriei orașului Balş, Serviciului Administrarea Pieţelor, Serviciul fond
funciar,cadastru, mediu, pentru ducerela îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.
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(Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi) Z


