ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HANGU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

In temeiul art.45 alin.(2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,
Avand in vedere prevederile:
-art.36 alin .(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicata;
-art.5 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi
completarile ulterioare;
-art.454, art. 456 alin.(2), art.457 alin. (1), art.458, art.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.475, art.476
alin. (2), art.477 alin. (5), art. 478, art.481 alin. (2), art.486, art. 487, art.489, art.491, art. 493,
art.495 lit. (f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
-art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala,

Consiliul Local al Comunei Hangu adopta prezenta

HOTĂRÂRE
ART.1
Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, potrivit anexei nr.1,parte integranta
din prezenta.

ART.2
(1) Majorarea prevazuta la art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile şi completarile ulterioare, se stabileste in cote aditionale dupa cum
urmeaza( in vederea mentinerii taxelor si impozitelor locale la nivelul anului 2015 ) :
a) in cazul impozitului şi taxei pe cladiri, la 0 %;
b) in cazul impozitului şi taxei pe teren, la 0 %;
c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, la 5 %;
d) in cazul taxelor pentru eliberarea:
d.1. certificatului de urbanism,la 10 %;
d.2. autorizaţiei de construire(prevazuta la art.267 alin. (7), la 10 %;
d.3. autorizaţiei de foraje şi excavari, la 0 %;
d.4. autorizaţiei de desfiinţare, la 0 %;
d.5. autorizaţiei privind lucrarile de racorduri si branşamente, la 10 %;
d.6.avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, la 10 %;
d.7.certificatului de nomenclatura stradala, la 0 %;
d.8.autorizaţiei de funcţionare pentru activitati lucrative şi viza anuala,la 10 %;
d.9.autorizaţiei sanitare de funcţtionare, la 0 %;
d.10.de copii heliografice, la 0 %;
d.11.certificatului de producator şi viza trimestriala a acestuia, la 5 %;
d.12.eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica, la 0 %;
e) in cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, la 0 %;
f) in cazul impozitului pe spectacole, la 0 %;
g) in cazul taxei de divort pe cale administrative, la 20%.
h) in cazul altor taxe locale, la 0 %.
(2) In cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala prevazuta
la alin.(1) este inclusa in nivelurile acestora prevazute in Anexa nr.1.
ART.3
Pentru determinarea impozitului pe cladiri şi a taxei pentru eliberarea autorizatiei de
construire in cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2016, se
mentine delimitarea zonelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hangu
nr.35/2002-pentru zonele din intravilanul localitatii şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Hangu nr.46/2006 pentru zonele din extravilanul localitaţii.
ART.4
Se aprobă anularea creanţelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2015, mai mici de 5 lei
inclusiv, conform art. 266 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

ART.5
Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile
Consiliului Local al Comunei Hangu, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o
perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in Anexa nr.2.

ART.6
Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Comunei Hangu,
in temeiul carora s-au acordat facilităti fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent,
este prevazuta in Anexa nr.3.
ART.7
Se aproba procedura de calcul si plata a taxelor prevazute la alin.(1) si (2) ale art.486 din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare, potrivit Anexei
nr.4.
ART.8
Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale de scutire sau reducere la plata
impozitului pe cladiri şi a impozitului pe teren a anumitor categorii de persoane fizice,
potrivit Anexei nr.5.
ART.9
Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.10
(1) Prezenta hotărâre se comunica Institutiei Prefectului- judetul Neamt in vederea exercitarii
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului
comunei Hangu;
(2) Aducerea la cunoştinta publica se face prin afişare la sediul autoritaţilor administraţiei
publice locale şi prin publicare pe site-ul propriu.
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