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H O T Ă R Â R E 
cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 179/20.12.2013,  referitoare la aprobare taxe 

pentru anul 2014 
 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 216/09.01.2014 cu privire la 
proiectul de hotărâre nr. 217/09.01.2014; 

- raportul comun nr. 218/09.01.2014 al Direcției Economice, 
Buget-Finanțe și al Direcției Tehnice și Investiții; 

- raportul nr. 933/28.01.2014 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public si privat al județului; 

- raportul nr. 930/28.01.2014 al Comisiei pentru administrație 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relații cu cetățenii; 

- raportul nr. 949/29.01.2014 al Comisiei pentru organizarea si 
dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrărilor publice, ecologie 
si protecția mediului, conservarea monumentelor istorice si 
de arhitectură;              

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1309/2012 privind 
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul 2013; 

-  prevederile  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu 
     modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.  

571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;   
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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. I. La anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
179/20.12.2013, referitoare la aprobare taxe pe anul 2014, poziția nr. 
8 și poziția nr. 9 se abrogă. 
   Art. II. Prezenta  hotărâre se comunică Direcției  Economice, 
Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Direcției 
Tehnice și Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului -  
Judeţul Olt. 
  
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 
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