ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL CAIUTI
HOTARARE
privind stabilirea taxei locale pentru eliberarea adeverintelor intocmite
conform Legii nr. 17/2014
Consiliul local Caiuti intrunit in sedinta ordinara din 16.09.2014;
Avand in vedere :
- referatul d-nei Chelaru Neptina, consilier fond funciar nr.7840/29.08.2014;
-expunerea de motive a d-lui primar inregistrata sub nr. 8512/11.09.2014;
-prevederile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
-prevederile Anexei 1 E din Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice
pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului
- prevederile art. 291 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- prevederile art. 20, alin.1, lit.b , art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale;
- prevederile art. 117 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- avizele favorabile ale comisiilor constituite pe domenii de specialitate;
In baza prevederilor art. 36, alin. 4, lit. c si art . 45, alin. 2, lit. c din Legea nr.
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1. Se stabileste la nivelul Comunei Caiuti taxa locala pentru eliberarea unei
adeverinte din care reiese ca un teren este liber la vanzare, al carei model este stabilit potrivit
Legii nr.17/2014 – 10 lei.
Art. 2. Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Presedinte de sedinta,
Durlan Iulian- Constantin

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 66/16.09.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 11 voturi pentru. La sedinta au participat
11 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul local Caiuti.
Red. P.A.

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
- PRIMAR –
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind stabilirea taxei locale pentru eliberarea
adeverintelor intocmite conform Legii nr. 17/2014
Nr. 8512/11.09.2014
Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale
unitatilor administrativ teritoriale unde contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau
punctul de lucru si se stabilesc în baza prevederilor Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G nr.44/2003
privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificarile
si completarile ulterioare si a legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
Resursele financiare constituite din impozite si taxe locale se utilizeaza
pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura din bugetul local.
Vazand referatul doamnei Chelaru Neptina, consilier fond funciar
propun aprobarea taxei locale aferente acoperirii cheltuielilor realizarii
procedurii prealabile pentru eliberarea unei adeverinte din care reiese ca un
teren este liber la vanzare si adoptarea proiectului de hotărâre în forma propusă.

PRIMAR,
IULIAN DURLAN

