ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTĂRÂRE
privind revocarea a H.C.L. Balaciu 5/23.01.2019 pentru modificarea H.C.L. Balaciu nr.39
din 18.12.2018 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019

Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 27.03.2019
Având în vedere:
- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub
nr.4684 din 01.03.2019.
- adresa nr.1920/05.02.2019 a Instituţiei Prefectului, prin care ,în urmare exercitării
controlului de legalitate solicită revocarea HCL Balaciu nr.5/23.01.2019.
În conformitate cu:
- prevederile art.491 alin.(3) din Legea nr.227/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
Examinând:
- raportul nr. 821 din 19.03.2019 al comisiei de specialitate a consiliului local.
- raportul nr.809 din 19.03.2019 al compartimentului de specialitate al primarului.
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 807 din 19.03.2019
În temeiul art.45 alin.2 lit.c) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.I - Hotărârea Consiliului Local Balaciu nr.5/23.01.2019 privind modificarea H.C.L. Balaciu
nr.39 din 18.12.2018 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, se revocă.
Art.II – Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se va comunica în termenele
legale: Primarului comunei Balaciu, Compartimentului ITL şi Instituţiei Prefectului în vederea
exercitării controlului de legalitate, se va afişa.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa ordinară din 27.03.2019, cu
respectarea prevederilor art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi
pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din
numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi .
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