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H O TA RA REANR.67
din data de 25 septembrie 2020

ce privegte aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporard a domeniului public sau
priuat fn comuna Bdrsa gi modalitatea de incasare a taxelor aferente

Consiliul Local al comunei Birsa, judelul Arad,
Av6nd in vedere:
-referatul de aprobare nr.2.LO4l23.Og,2O2O, intocmit de primarul comunei B6rsa;
-Raportul de specialitate nr.2.t06123.09.2020, intocmit de compartimentul buget, finanle -

contabilitate, de la nivelul consiliului Iocal al comunei B6rsa;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului Local

al comunei B6rsa;
tn conformitate cu :

-prevederile aft.286 alin.(l) - (4), art.Z&7 lit.(b), aft.289 -290, art.297, art.354, art.355, din
Codul Administrativ, cu modific5rile 9i completirile ulterioare;

-prevederile art. 27 gi art. 30 din Legea nr. 27312006, privind finantele publice locale, cu
modificirile gi complet5rile ulterioare;

-prevederile art.486 din Legea nn 227120L5 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi

com plet5 rile u Iterioa re;
-prevederile arl.7 alin.(1)-(12) din Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionalS Tn

administratia public5, cu modific5rile gi completdrile ulterioare;
-votul celor unsprezece consilieri, din totalul consilierilor in funclie, in favoarea, proiectului de

hot5rdre prezentat;
In temeiul art.139 alin.(1) 9i aft.196 alin.(1), lit.(a) din O.U.G. nr.5712019, privind Codul

Administrativ, cu modific5rile 9i completirile ulterioare;

HOTARA$rE:

Att.l.Se aprob5 Regulamentul pentru ocuparea temporar5 a domeniului public sau
privat in comuna B6rsa 9i modalitatea de incasare a taxelor aferente, conform Anexei nr. 1 care
face parte integrant5 din prezenta hotir6re.

Alt.2,Aprobe modelul de cerere pentru ocuparea temporar5 a domeniului public ai
privat Tn comuna Bdrsa, conform Anexei nr.2 care face parte integrant5 din prezenta hotbrire.

Alt.3.Aprobd modelul de acord pentru ocuparea temporar5 a domeniului public Ai privat
Tn comuna B6rsa, conform Anexei nr.3 care face parte integrant5 din prezenta hot5rdre,

Att.4.Prezenta hot5rdre va f i adusS la cunogtintS public5 prin af igare la sediul
Prim5riei si pe pagina de internet www.primariabirsa.ro.
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AIt.5.Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hot516ri prin
seruiciile subordonate.

PRE$EDTNTE DE $EDrNTi,
Toma Elena - Luminila
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