ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRINTIEŞ
HOTĂRÂRE
Nr. 17 din 26.04.2018
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
în comuna Grinţieş, jud. Neamţ
Consiliul local al comunei Grinţieş, jud. Neamţ.
Având în vedere prevederile:
 Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, cu modificările
şi completările ulterioare; Legea nr. 196/2017 din 29 septembrie 2017, legea nr. 209/2017 din 3
noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Ordonanţa de Urgenţă nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
 Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza referatului primarului comunei Grinties, Alexandroaia Vasile, înregistrată sub numărul
1791/19.04.2018 şi raportul de specialitate nr. 1792/19.04.2018;
Luând act de avizul favorabil al comisie de specialitate;
În temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit. b) , alin (4) lit. c) şi al prevederilor art.45 alin.2
lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 Se aprobă impozitele si taxele locale pentru anul 2019 la nivelul comunei Grinţieş,
judeţul Neamţ, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
ART. 2 Bonificaţia prevăzuta la art. 462 alin (2), art. 467 alin (2) si art. 472 alin (2) din Legea nr.
227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se stabileşte după cum
urmează:
a) in cazul impozitului pe clădiri – la 10%;
b) in cazul impozitului pe teren intravilan si extravilan – la 10%;
c) in cazul impozitului pe mijlocul de transport – la 10%.
ART. 3 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale inclusiv hotărârile
Consiliului Local al comunei Grinties prin care s-au instituit / stabilit impozite si taxe locale pe o
perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzuta in anexa nr. 2.
ART. 4 Se aproba procedura de calcul si plata a taxelor prevăzute la art. 486 din Legea nr. 227/
2015 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr. 3.
ART. 5. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
ART. 6. Primarul comunei împreuna cu consilierul superior şi ceilalţi salariaţi din cadrul
compartimentului de contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART. 7 Secretarul comunei va comunica şi transmite prezenta hotărâre autorităţilor şi
persoanelor interesate.
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
GABOR LUDOVIC - consilier
RED. C.O.R.
PROC. C.O.R.
EX. 4 DS. A/3

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
CIUCANU OANA RALUCA

