HOTĂRÂRE
referitor la: APROBARE TAXE
pentru anul 2009
Având în vedere:
 expunerea de motive nr. 7922/09.10.2008 cu privire la
proiectul de hotărâre nr. 7926/09.10.2008;
 raportul comun nr. 8049/14.10.2008 al Direcţiei Buget –
Finanţe, Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ,
Direcţia Tehnică şi Investiţii, Arhitect Şef, Direcţia Juridică
şi Relaţii cu Publicul;
 raportul nr. 9412/25.11.2008 al Comisiei pentru studii
economico – sociale, buget – finanţe, integrare
europeană, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului;
 prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c)
şi art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art. 1. Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor în domeniul urbanismului şi construcţiilor
precum şi pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
pentru anul 2009 la nivelul taxelor stabilite pentru anul 2008,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
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Art. 2. Se majorează cu 10% faţă de nivelul anului 2008
taxele pentru diverse servicii efectuate în cadrul compartimentelor
de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt, conform anexei nr. 2
la prezenta hotărâre, cu excepţia taxelor prevăzute la punctul (1)
din anexa respectivă, care rămân la nivelul taxelor aprobate
pentru anul 2008.
Art. 3. Se majorează cu 20% faţă de nivelul tarifelor
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 79/2004,
tarifele pentru servicii de producţie editorială, tipografică şi de
difuzare a Monitorului Oficial al Judeţului Olt, conform punctului
(12) din anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre.
Art. 4. Taxele prevăzute la punctul (9) din anexa nr. 1 şi
punctul (4) din anexa nr. 2 nu se percep în cazul în care
certificatele de urbanism şi autorizaţiile se emit pentru lucrări al
căror beneficiar este Consiliul Judeţean Olt.
Art. 5. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor nu se datorează pentru:
a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru
lăcaş de cult sau construcţie anexă;
b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru
dezvoltarea,
modernizarea
sau
reabilitarea
infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului
public al statului;
c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru
lucrările de interes public judeţean sau local;
d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă
beneficiarul construcţiei este o instituţie publică – inclusiv
primării;
e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate
atribuite prin concesionare, conform legii.
Art. 6. Taxele prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta
hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2009.
Art. 7. Sumele obţinute din încasarea taxelor prevăzute
la art. 1 şi art. 2 constituie venituri la bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Olt.
Art. 8. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 9. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi
încetează aplicabilitatea orice dispoziţie contrară.
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Art. 10. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se
comunică Direcţiei Buget  Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi
Taxe, Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ, Direcţiei
Tehnice şi Investiţii, Arhitectului Şef, Direcţiei Juridice şi Relaţii cu
Publicul, Serviciului Editarea Monitorului Oficial al Judeţului,
Registratură, Relaţii cu publicul şi A.T.O.P. din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale
pentru Evidenţa Persoanei Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Olt în vederea aducerii la
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului Judeţul Olt.
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