ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI
HOTARARE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile începand cu anul fiscal 2020
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI, avand in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Gaujani nr. 4385/22.11.2019
- raportul de specialitate al compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Gaujani nr . 4386/22.11.2019
- 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 procedura 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 87, aliniatul 3, art 88 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ
In temeiul art. 129, alin 2 lit b, alin 4 lit c, art 139 alin 3 lit c si art 196, alin 1, lit a din OUG
nr 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTARASTE
Art. 1. Impozitele si taxele locale care se fac venit al bugetului local, aplicabile in anul fiscal
2020, raman la nivelul celor aferente anului fiscal 2019, stabilite prin HCL nr. 37/23.11.2018;
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 01.01.2020.
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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