ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
pentru modificarea HCL Balaciu nr.28 din 21.12.2016 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 17.02.2017
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei nr.3752/30.01.2017.
În conformitate cu:
- prevederile art.VI din Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare.
- prevederile Titlului IX din Noul Cod fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015.
Examinând :
- raportul nr.376 din 10.02.2017 al compartimentului impozite,taxe si alte venituri.
- raportul nr.360 din 09.02.2017 al comisiei de buget-finante a consiliului local.
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr.227 din 30.01.2017
În temeiul art.27, art.36 alin.4 lit.c) raportat la alin.2 lit.,,b,, si art.45 (2) lit.,,c,, coroborat cu
art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Începând cu data de 01.02.2017, încasarea taxelor prevăzute în anexa 1 la HCL Balaciu
nr.28/21.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017 – definite ca taxe
extrajudiciare de timbru potrivit Legii nr.117/119, se abrogă.
Art.2 – Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art.3 – Prin grija secretarului comunei,prezenta hotãrâre se comunicã în termenele legale:
Primarului comunei Balaciu, compartimentelor de specialitate din subordinea primarului, Instituţiei
Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitãrii controlului cu privire la legalitate şi se aduce la
cunoştinţã publicã prin afisare la punctul de in formare documentare şi publicare pe site-ul instituţiei.
Adoptată cu respectarea art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publicã localã, republicată,cu modificările şi
completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Liviu Georgian
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI BALACIU
Alexandru Viorel Trandafir

Astăzi 17.02.2017
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