
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STELNICA

HOTARARE
Privind stabilirea impozitelor §i taxelor locale pentm anul 2016

Consiliul local STELNICA judetul lalomita, intrunit in sedinta ordinara din
data de 22.10.2015,

Luand in considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeana a autonomiei
locale, adoptata la Strasbourg la 15.10.1985 §i ratificata prin Legea nr.199/1997.

Avand in vedere prevederile:
-art.36 alin.(4) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-art.27 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare,
-prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal.
- referatul compartimentului contabil
-proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul

2016
Examinand:
- expunerea de motive a primarului
- raportul compartimentului contabil
- avizul de legalitate al secretarului comunei
- raportul comisiei de specialitate
In temeiul art.45 alin.(2)din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
8

H O T A R A § T E :

^^
Art.l - Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2016 conform anexei

1 la prezenta hotarare.
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand

impozitele si taxele locale pentru anul 2016,constituind anexa nr.l
Art.2- Bonificatia prevazuta la art.462 alin.(2),art.467 alin.(2) si art. 472

alin.(2) din Codul fiscal, se stabileste la 10%.
Art.3 - (1) Pentru determinarea impozitului pe cladiri, precum si a impozitului

pe teren , pentru anul 2016, incadrarea terenurilor pe zone si a rangului localitatii,se
stabileste dupa cum urmeaza:

a) satul Stelnica rangul IV ,zona A
b) Satul Maltezi , rangul V, zona A.
Art.4.- Termenele de plata pentru achitarea taxelor si impozitelor locale sunt:
31.03.2016 si 30.09.2016, exceptie facand concesiunile care au 4 termene de
plata



hotarare se comunica prefectului judetului lalomita in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate §i se aduce la cuno§tinta
publica prin grija secretarului comunei Stelnica .

Art.6. - Aducerea la cunos.tinta publica se face prin afis.are la sediul
consiliului local,precum §i la afi§ierele amplasate in toate satele comunei.
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