ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HORODNIC DE JOS
PRIMAR
Nr. 4850 din 29.10.2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica în anul 2016
în comuna Horodnic de Jos, conform Lg. 227/2015 privind noul Cod fiscal
Consiliul local al comunei Horodnic de Jos, Judeţul Suceava.
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul primar nr.4851/29.10.2015
- raportul de specialitate al operatorului rol al primăriei nr. 4890/02.11.2015
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico –
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, gospodărire comunală, comerţ, protecţia mediului şi turism din cadrul
Consiliului local nr. 4919/03.11.2015
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c” şi ale art.
45 alin (1) si (2) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
Articolul 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale ce se vor percepe
începând cu data de 1 ianuarie 2016 în comuna Horodnic de Jos conform Anexei nr.
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2. La calculul impozitului pe cladiri, impozitului și taxei pe teren,
suma stabilită conform anexei la prezenta hotărâre se înmulțește cu 1,1 coeficientul de corecție corespunzător rangului IV al localității.
Articolul 3. Se acordă o bonificaţie de 10 % pentru impozitul pe clădiri, teren
curţi clădiri, taxe auto-moto, teren agricol, pentru contribuabili care achită integral
toate impozitele până la data de 31 martie 2016.
In cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe clădiri și terenuri
amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale prevederile de mai sus
se refera la impozitul pe cladiri cumulate.
Articolul 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul şi biroul contabilitate, impozite şi taxe al primăriei.
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