ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCALAL

COMUNEI

SINESTI

HOTARARE

pentru modificarea si completarea HCL nr. 76/:2015 privind stabilirea impozitelor
taxelor locale pentru anul 2016, la nivelul comunei Sinlesti, [udetul lalomita

si

Consiliul Local al comunei Sinesti, judetul lalomlta,
Avand in vedere:
- adresa Institutiei Prefectului-Judetul lalomita nr. 1541101.02.2016;
- prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) ~i art. 27 din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu rnodiftcarile ~i completanle ulterioare;
- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
- prevederile Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedura fiscala:
- prevederile O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu
modificarile ~i cornpletarite ulterioare;
- prevederile art. 2 sl art. 13 lit. a) din Legea nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele
extrajudiciare de timbru, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare,
- prevederile art. 6 alin. (1) - (8) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta
decizlonala In administratla publica, cu modlficarhe ~i completarlle ulterioare,

~

Examinand:
-

expunerea de motive a primarului comunei;
raportul compartimentului de specialitate;
procesul verbal de afisare a proiectului de hotarare;
raportul comisiei de specialitate;
in temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) ~i alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) litera c) §i art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea admimstratlei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarlle ~i
completarile ulterioare,
HOT A R A
T E:
Art. 1 • Se modifica punctul 84 din Anexa la HCL nr. 76/p3.12.2015 astfel:
Suma stabilita conform pet. 83 din Anexa la HC~ nr. 76/03.12.2015 se inmulteste cu
..
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Adoptata la Sinesti
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