
 
 

 R O M Â N I A 
JUDEŢUL VRANCEA 
CONSILIUL  LOCAL 

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificarea anexei nr 1 la Hotararea Consiliului Local  
al Municipiului Focsani nr.252/2005 privind stabilirea  

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006 
 
 
               Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara.  
       -vazand proiectul de hotarare initiat  de  primarul  municipiului  Focsani,  prin   care se  
propune, aprobarea modificarii anexei nr 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.252/2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006, raportul 
intocmit de Directia economica inregistrat la nr. 7159/15.02.2006, precum si avizul favorabil al 
Comisiei pentru buget, finante, investitii, libera initiativa, economic si servicii publice ; 

- avand in vedere adresa nr.739/07.02.2006 transmisa de Administratia Pietelor Focsani ; 
      - in baza art.38 alin (1) si (2) lit  “d”  si  in temeiul art. 46 alin  (3) din Legea nr. 215/2001  
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
 

HOTARASTE: 
 
             Art. 1 Se aproba modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.252/2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2006 dupa cum urmeaza:  
             La partea I CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite si taxe locale, Capitolul X, ALTE 
TAXE LOCALE , Art.283 alin. (1) – Taxe stabilite de Administratia Pietelor, pozitia taxa acces 
bazar se abroga 
             Art. 2  Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Serviciul administratie publica 
locala, legalitate, compartimentelor, serviciilor si primarului municipiului Focsani , conform 
legii , care va asigura executarea acesteia prin Directia Economica, Serviciul public de 
impozite si taxe locale, Serviciul urbanism, Serviciul investitii, Biroul autorizare agenti 
economici si libera initiativa, Serviciul comunitar  pentru cadastru si agricultura, Directia de 
dezvoltare servicii publice si Administratia Pietelor. 
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