ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
Consiliul local Sfantu Gheorghe,judeţul Ialomiţa , intrunit in sedinta ordinara din data
de …........................
Având în vedere prevederile:
-art.36 alin.(4) lit.c) coroborate cu art.45 alin.(1)din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicata , modificata si completata
- art.20 alin.(art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 7 din Legea nr.52 / 2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica , republicata ;
-prevederile Titlului IX din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015,cu modificările
şi completările ulterioare.
-ţinând seama de necesitãţile de stabilire a veniturilor proprii ale bugetului local în
scopul asigurãrii finanţãrii cheltuielilor publice locale,pe de o parte,precum şi de condiţiile
locale specifice zonei,pe de altã parte
Examinând:
- expunerea de motive a primarului nr. …....... din ….................. ,initiatorul proiectului ;
- raportul de specialitate nr. …...... din …...................
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr. …....... din …..............
- raportul de avizare al comisiei pentru agricultura,activitati economicofinanciare,amenajarea teritoriului si urbanism nr. 21din 09,12,2015

HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – Se stabilesc valorile impozabile , impozitele şi taxele locale si alte taxe
asimilate acestora aplicabile in comuna Sfantu Gheorghe , pentru anul 2017 , modul de
calcul si modul de plata a cestora , conform anexei la prezenta hotarare
Art.2 – Se aproba facilitatile si scutirile de care beneficiaza contribuabilii din comuna
sfantu Gheorghe in anul 2017 , conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.
Art.3 - Prezenta hotãrâre se comunicã Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitãrii controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţã publicã prin grija
secretarului comunei Sfantu Gheorghe .
Art.4 - Aducerea la cunoştinţã publicã se face prin afişare la sediul consiliului
local,precum şi la afişierele amplasate în toate satele comunei.
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