
ROMANIA

JUDETUL GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI

HOTARARE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile începand cu  anul fiscal 2017 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI, avand in vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Gaujani nr. 4602/09.12.2016

- referatul secretarului comunei Gaujani nr. 4601/09.12.2016

- procesul verbal de afisare

-raportul de avizare al comisiei juridice;

-raportul de avizare al comisiei economice ;

-raportul de avizare al comisiei pentru invatamant;

- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale; 

- prevederile legii nr. 207/2015 privind Codul de pricedura fiscala ;

-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

             -prevederile art.5 alin.(1)şi(2), art.20 alin.(1) lit. b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- dispozitiile art 36, aliniatul 4, litera ,,c” din Legea 215/2001 republicata privind administratia

publica locala;

In temeiul art. 45 alin 2, lit c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

republicata

HOTARASTE

Art. 1. Se stabilesc impozitele si taxele locale care se fac venit al bugetului local, aplicabile in anul

fiscal 2016, dupa cum urmeaza:

- anexa 1 impozitul si taxa pe cladiri ;

- anexa 2 impozitul si taxa pe teren

- anexa 3 impozitul pe mijloacele de transport;

- anexa 4 taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

- anexa 5 taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

- anexa 6 impozitul pe spectacole;

- anexa 7 alte taxe pentru detinerea si utilizarea echipamentelor destinate obtinerii de venit care

folosesc infrastructura publica locala si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator;

- anexa 8 sanctiuni;



- anexa 9 scutiri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxa pe teren si a

impozitului asupra mijloacelor de transport;

- anexa 10 conditii privind majorarea impozitului pe terenurile agricole nelucrate timp de doi ani

consecutiv;

- anexa 11 taxa pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala pentru

pesoane fizice sau juridice;

- anexa 12 taxa pentru indeplinirea procedurilor de divort pe cale administrativa;

- anexa 13 taxa pentru inregistrarea contractelor de arenda si taxa pentru eliberarea

adeverintelor de rol agricol;

- anexa 14 taxe locale speciale pentru eliberarea de copii dupa documentele din arhiva

institutiei;

- anexa 15 taxa locala speciala pentru eliberarea copiilor dupa documentele de interes public;

Art. 2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului

pe mijloacele de transport datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a

anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10 %.

Art. 3. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2017.

Art. 4 (1) Prezenta hotarare va fi comunicata:

- Primarului comunei Gaujani;

- Prefectului judetului Giurgiu;

- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Gaujani

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la avizierul institutiei si prin publicare pe

pagina de internet a Primariei comunei Gaujani.
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