ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

HOTÃRÂRE
privind completarea anexei 1 la HCL nr.2 din 05.02.2015 cu privire la
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

Consiliul local Sfantu Gheorghe,judeţul Ialomiţa , intrunit in sedinta ordinara din data de 21.08.2015
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.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile Titlului IX din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003,cu modificările şi
completările ulterioare.
-prevederile HG nr.1309 din 27.12.2012 privind nivelurilurile pentru valorile
impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in
anul 2013;
-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. 2702 din 11.08.2015
- raportul de specialitate nr. 27 din 11.08.2015
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 2720 din 11.08.2015
- raportul de avizare al comisiei pentru agricultura,activitati economico-financiare,amenajarea
teritoriului si urbanism nr. 12 din 17.08.2015

HOTÃRÃŞT E:
Art.1 – Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr.2 din 05.02.2015 cuprinzand valorile
impozabile,impozitele si taxele locale,alte taxe asimilate acestora ,precum si amenzile aplicabile incepand
cu anul 2015 ,se completeaza dupa cum urmeaza :
(1) -

Nr.crt.
1
2

“ Capitolul III –Impozitul si taxa pe teren – Impozitul pe terenurile situate in intravilan”:

Categoria de folosinta
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

Zona I
Lei/ha
X
X

(2) – “Capitolul IV –Impozitul pe mijloacele de transport , punctul II –Vehicule inregistrate “ :
2.1- În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

Art.2 - 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.3 - Aducerea la cunoştinţã publicã se face prin afişare la sediul consiliului local,precum şi la
afişierele amplasate în toate satele comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vlasceanu Lucian
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