ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 43 din 31.03.2014
privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de copii
după lista electorală permanentă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 83857 din 26.03.2014 iniţiată de către
domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul
de specialitate nr. 83858 din 26.03.2014 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe
Locale;
Văzând avizul favorabil nr. 19 din 31.03.2014 al comisiei pentru buget–finanţe,
avizul favorabil nr. 45 din 31.03.2014 al comisiei juridice, precum şi avizul de
legalitate nr. 6210 din 31.03.2014 al Secretarului Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare, cele ale art. 73, alin (1) din Legea nr. 35/2008
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, precum şi cele ale art. 26, alin 6^1 din O.G. nr. 4/2014
privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi
unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul
European din anul 2014;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „c”, ale art. 45, precum şi cele ale
art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R - Legea administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă ca tariful pe pagină xeroxată din lista electorală
permanentă să fie de 1(un) leu.
Art. 2. (1) Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin site–ul oficial al
Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ec. Iulia HAVRICI TOMŞA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU

