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privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor qi taxelor locale qi alte taxe
asimilate acestora, precum qi amenzile aplicabile in anul fiscal Z0l7

Consiliul local al comunei Doljeqti, judepl Neam{;
Luand in dezbatere Proiectul de hotdrdre prin care

impozitelor qi taxelor locale gi a altor taxe asimilate acestora
aplicabile in anul 2017, proiect ini{iat de primarul comunei;

se propune stabilirea
precum gi a amenzilor

Ydzdnd avizele favorabile ale:
- comisiei pentru agricultur6, activitSli economico-financiare, amenajarea

teritoriului, urbanism, proteclie mediu Ei turism;
- comisiei juridice gi de disciplind;
- de legalitate al Secretarului comunei Doljegti;
Av6nd in vedere prevederile:
- art. 36 alin. (2) lit.,,b" coroborat cu alin. (4) lit. ,,c" din Legea administraliei

publice locale nr.21512002, republicatS, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;
- art.5 alin. (2),27 9i 30 din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale,

cu modificdrile qi completirile ulterioare;
art. 454, art.456 alin.(2), art.457 alin.(l), art.458, afi..460, art.462 alin.(2), art.464

alin.(2), art.465, art.467 alin.(2), art.469 alin.(2), art.470, art.472 alin.(2), art.474,
art.47 5, art.47 6 alin.(2),art.477 alin.(S), art".478, art.48 1 alin.(2), art.416, art.487 , art.4g9,
art.49l, art.493, art.495lit.(f) din Legea nr.227 I 2ol5 privind codul Fiscal;;

- art.266 din Legea nr.207 I 2015 privind Codul de procedurd fiscald;
- raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate, financiar, impozite si

taxe locale privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pe anul 2016.
- H.C.L. Doljeqti ff. 77 din 16 noiembrie 2015 privind nivelurile valorilor

impozabile, impozitelor qi taxelor locale qi alte taxe asimilate acestora, precum gi
amenzile aplicabile in anul fiscal 2016;

In temeiul dispoziliilor art. 45 qi I 15 litera ,,b" din Legea administraliei publice
locale nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

HorARAgrE:

Art. l.-Pentru anul 2017, valoarea impozitelor gi taxelor locale rdmdne cea
valabilS pentru anul 2016, conform H. C. L. Doljeqti nr.77 din 16 noiembrie 2015
privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor qi taxelor locale gi alte taxe asimilate
acestora, precum gi amenzile aplicabile in anul fiscal2016;

Art. 2,-Tabloul cuprinz6nd impozitele qi taxele locale pentru anii 2016 gi 2017, este
prevdzutin anexanr. 1.



Art. 3._ procedurile qi condiliile de acordare a facilitatilor fiscale prevSzute de

Codul Fiscal, cu modificarile qi completdrile ulterioare, sunt prevdzute in anexa 2'

Art. 4. Lista actelor norrnative prin care sunt instituite impozite qi taxe locale,

inclusiv hotararile consiliului Local ui Co-rnei Doljeqti, prin care s-au instituit/stabilit

impozite gi taxe rocare pe o perioad6 de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este

prevdzutdin anexa nr. 3.

Art. S._Lista cupri nzdnd actele normative, inclusiv hotdrdrile Consiliului Local al

comunei Doljeqti, in temeiul carora s-au acordat facilitali fiscale pe o perioada de 5 ani

anteriori anului fiscal curent, este prevdzutdin anexa nt.4.

Art. 6._ Anexele nr. 1 - 4 facparte integrantd din prezenta hotSrdre'

Art. 7._(1) prezenta hotardre se comunicd Instituliei Prefectului- judelul Neaml in

vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate qi se aduce la cunoqtinla publicd

prin grija secretarului comunei.
(2) Aducerea la cunoqtinla publica se face prin afiqare .la sediul autoritSlilo-

administraliei publice locale, cat ji prin site-ul oficial al Primdriei comunei DoljeEti =

www.primariadolj esti.ro.
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