
ROMANIA
JUDETUL IA$I

COMUNA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

HotIrf,rea nr. 113 120L5
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016

COI{SILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de 21 decembrie 2015,

AvAnd in vedere:

- Lista privind propunerile nivelurilor impozitelor qi taxelor pentru anlrl2016 qi proiectul de hotdrAre nr.

1055712015 cu privire la aprobarea impozitelor $i taxelor locale pentru anul fiscal 2016, proiect iniliat
de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr.

2151200I a administraliei publice locale, republicatS;
- referatul m.92271 03.i1.2015, intocmit de compartimentul financiar contabil, privind impozitele qi

taxele locale pentru anul fiscal 2016, in temeiul prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republicatd;
- Hotdrfirea consiliului local nr.51122.09.2011 privind stabilirea taxei pentru cresa;

- aviztl favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finanfe din cadrul

consiliului local Lelcani pentru proiectul de hotdrdre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul
prevederilor art.43 qi 54 atin.(4) din Legearu.2I512001 a administraliei publice locale, republicatd;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Le{cani, jr.
Irimila Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, tn temeiul prevederllor art.47 coroborat cu art.l l7
Irt."a" din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicatd;

- prevederile Legii 5212003 privind transparen! a decizionald in administralia public[ local[;
examinfind prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr. 2211 2015 privind Codul fiscal;

Regulamentul de aplicare a afi. 475 din Legea w.22712015 privind Codul fiscal; arL. 72, alin. 1, alin. 2 si alin. 3 din O.U.G. nr.

441 2015 privind acordarea unor facilitati fiscale; H.G. nr. 9561 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele qi

taxele locale qi alte taxe asimilate acestora, precum qi amenzile aplicabile incepdnd cu anul fiscal 20 10, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare; H.G. nr. 13091 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele qi taxele locale gi alte taxe

asimilate acestora, precum gi amenzile aplicabile incepdnd cu anul 2013;O.U.G nr. ll 2013 pentru reglementarea unor mdsuri

financiar-fiscale in domeniul impozitelor gi taxelor locale;
In temeiul art.45 alin.l si art. ll5 alin.l lit.b din Legeanr.2l5l2001 privind administratia publica locala, republicatS, cu

modificdrile qi complet[rile ulterioare

norAnAgrn:

Art.L. Se aprobd nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele $i taxele locale qi alte taxe

asimilate acestora, amenzile aplicabile incepdnd cu anul fiscal 2016, conform listei anexd care face parte

integrantd din prezenta hotdrAre.



Art.2 Se aprob[ aplicarea prevederilor art.l2 alin.(l), (2) qi (3) din OUG nr.4412015 in sensul cf, in

cazul achitririi obiigaliiloi de plaia datorate'bugetelor locale p6nd la data de 31 maftie 2015, se aplicd

anularea in cotd de 73,3oh din majordrile de intdrziere datorate bugetului local.

Art.3 primarul qi biroul financiar-contabil qi ajutoare de stat din cadrul primiriei vor aduce la

indeplinire prevederile pr ezentei hotdr6ri.

Art.4 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdrAre primarului,

compartimentului financiar contabil gi l-nstituliei Prefectului Judelului Iaqi.
O copie a prezentei hot6rdri va fi afigata ia sediul consiliului local pentru a fi adusi la cunoqtinll publicl.
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ContraseMara,
Secreta${1,s,

Irimila Vafi Claudia

Pregedihtele ge-din{ei.

Irimita Constantin.

Vizat CFP,


