ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 21 /2016
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr
52/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna;
întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 06.04.2016
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului comunei Valea
Crişului privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr
52/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, precum și adresa
Instituției Prefectului Județului Covasna nr 45622/31.03.2016
Văzând rapoartele compartimentului de contabilitate, a comisiei de specialitate bugetfinanţe, avizul secretarului comunei Valea Crişului ;
Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea
finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de
programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
În temeiul art. 36 alin (2) lit.“b” si alin (4) lit. „c”, art. 45 alin (2) lit „c” şi art.115 alin.1 lit.
b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă prelungirea primului termen de plată a impozitului pe clădiri,
impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, până la data de 30 iunie
2016.
Art.2 – (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de
transport, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, perioada de acordare a
bonificației de 10%, prevăzută prin art 5 alin (1) din HCL nr 52/2015 se prelungește până
la data de 30 iunie 2016
(2) Pentru neplata la termenul enunţat la alin (1), contribuabilii datorează
majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(3) Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu
figurează cu obligaţii fiscale restante către bugetul local.
Art.3 -Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Covasna în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare şi afişare prin
grija secretarului comunei Valea Crişului.
Valea Crişului, la 06.04.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS
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