PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016

Consiliul Local al comunei Dragoş-Vodă, judetul CăIăraşi, intrunit in sedinta ordinară la data de
27.12.2015 ,ora 10.00, În sala de şedinţe a consiliului local;

Având În vedere:
- expunerea de motive a domnului Ion Radu Aurel, Primarul comunei Dragoş-Vodă;
- raportul de specialitate al Compartimentului de Impozite şi Taxe Locale;
- raportul de avizare al celor trei comisii organizate de consiliul local pe domenii de
specialitate;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
- prevederile Legii nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal , prevederile legii 207 / 2015 privind codul de
procedura fiscala
- prevederile art. 27, art. 36 alin 2 litera .b", alin 4 litera .c" din Legea nr. 215/2001
privind
administraţia
publică
locală,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare;
- prevederile art. 6 din Legea nr. 53/2003 privind transparenţa decizională În
administraţia publică;
În temeiul art. 45 (2) litera "c" si 115 alin(1)lit ,,b” din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2016 , bonificatia , taxele speciale si facilitatile
comune prevazute de legea nr. 227 / 2015privind codul fiscal , conform anexei nr. 1 care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art. 2. Se stabileste nivelul bonificatiei pentru anul 2016 in cuantum de 10 % pentru plata cu anticipatie
a impozitului pe cladiri / pe teren/ mijloace de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii
persoane fizice si juridice , pana la data de 31 martie 2016.
Art.3. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la
art. 456 alin. 2 lit k) si art. 464 alin2 lit j) din legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal.
Art. 4 - Cu data de 1 ianuarie 2016 se revocă HCL nr. 51/22.12.2014 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor loca le pe 2015.
Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin publicare in
mass-media şi va fi afişată la sediul Consiliului local Dragoş-Vodă.
Art. 6 - Compartimentul de impozite şi taxe locale precum şi aparatul propriu de
specialitate al Primarului comunei Dragoş-Vodă vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Secretarul comunei Dragoş-Vodă, judeţul CăIăraşi, va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi pentru, din______ consilieri locali În funcţie.

Nr._______
Adoptata la Dragos-Voda
Astazi 24.11.2015

PRIMAR
ION RADU AUREL

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
VASILE MARI

