ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
Consiliul local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având in vedere:
- Expunerea de motive prezentata de dl. Juravle Vasile, primarul comunei Straja, înregistrată sub nr.
4841 din 06.10.2015;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, înregistrat sub nr. 4843 din
06.10.2015;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului,
servicii şj turism, înregistrat sub nr. 6160 din 17.12.2015;
în conformitate cu:
- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 27 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locală, republicata, cu modificările
si completările ulterioare,
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) Ut. c) şi ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T A R Ă Ş T E:
Art. 1. Se stabilesc şi se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte
taxe asimilate acestora în sume fixe sau cote procentuale, datorate de către contribuabili, persoane fizice sau
juridice, precum şi amenzile aplicabile acestora, pe anul 2016, conform normelor prevăzute în Anexă.
Art. 2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe
fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie,inclusiv.
(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare, în
perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau
folosinţă.
Art. 3. (1) Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri la 10%;
b) în cazul impozitului pe teren la 10%;
c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport la 10%.
(2) Bonificaţia prevăzută la alin. (1) nu se acordă pentru sume de până în 50 de lei inclusiv,
care se achita integrai până la primul termen de plata.
Art. 4. Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în condiţiile
prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate, pana la data de
31 ianuarie 2016, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 5. Se instituie taxe speciale şi se stabilesc alte taxe locale pentru funcţionarea unor activităţi
publice locale în cuantumul prevăzut la capitolele VIII şi IX din Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 6. Neplata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage după sine
calcularea de dobânzi, penalităţi de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute de actele normative în
vigoare.
Art. 7. Anexa face parte Integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Codului fiscal si ale Codului de
procedură fiscală şi intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016.

Art. 9. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
Hotărâri.
Art. 10. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică, cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
Primarul comunei Straja
Secretarul comunei Straja
- Compartimentul financiar - contabil
- Afişare publică.
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