ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 29.11.2016,
Luând în considerare:


prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având în vedere:
 referatul de aprobare nr 5634/08.11.2016 întocmit de dl primar, Iulian Geambașu;
 raportul de specialitate elaborat de compartimentului financiar-contabil, înregistrat sub nr.
5465/31.10.2016;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.6006/29.11.2016;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.6005/29.11.2016;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub
nr.6007/29.11.2016.
În baza:
 prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, modificată şi completată;
 prevederilor art.16 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată;
 art.455-492 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, modificat şi completat, coroborat cu
prevederile din Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015;
 dispoziţiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
Ținând seama de:
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr.53/30.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2016,
 Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr.7/2007;
 necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2017 în scopul asigurării
finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de
altă parte,
În temeiul art.45 alin.(2) lit.c) și al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2017, după cum urmează:
(1) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale
pentru anii 2016 şi 2017, constituind Anexa nr.1;
(2) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 0,1 %;
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 0,2 %;
cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 0,4 %;
cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 0,1 %;
cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 0,2 %;
cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 0,4 %;
cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 5 %.

Art. 2. - Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015,
modificată şi completată, se stabileşte după cum urmează:
(1) în cazul impozitului/taxei pe clădiri, la 10 %;
(2) în cazul impozitului/taxei pe teren, la 10 %;
(3) în cazul impozitului/taxei auto, la 10 %.

Art. 3. - Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul
persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2017, se menţine delimitarea zonelor aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Şoldanu nr. 32/23.12.2002.

Art. 4. - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului
Local al comunei Şoldanu, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori
anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr.2.

Art. 5. - Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Şoldanu, în temeiul
cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa
nr.3.

Art. 6. - Se aprobă procedura de acordare a scutirilor categoriilor de persoane fizice prevăzute la art.456 alin.(2),
art.464 alin.(2), art.469 alin.(2), art.470 alin.(3) din Legea nr. 227/2015, modificată şi completată, potrivit anexei
nr.4.

Art. 7. - Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a prezentei hotărâri
tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 47
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 29 noiembrie 2016

ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PREZENTEI HOTĂRÂRI SE FACE PRIN AFIȘARE LA SEDIUL
PRIMĂRIEI COMUNEI ȘOLDANU ȘI PE PAGINA DE INTERNET, CU DATELE PERSONALE ANONIMIZATE.
PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ CU: 10 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ,
FAȚĂ DE 13 CONSILIERI LOCALI PREZENȚI, DIN 13 CONSILIERI LOCALI CARE COMPUN CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI ȘOLDANU.
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