il
ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CoMUNA CoMANDAU _ CoNSILIUL LoCAL

uorAnAREA NR. rr /2018
asupra proiectului de hotlrAre

privind

modificarea

qi

completarea HCL

6212017

privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale aplicabile pe teritoriul administratival
comunei Comandiu pentru anul fiscal 2018

Consiliul local al Comunei Comandi,judeful Covasna;
intrunit in gedinfa ordinard din data de 15 februarie 2018;
Analizdnd proiectul de hotdr6re qi expunerea de motive ini{iate de Primarul comunei
Comanddu, judelul privind modificarea HCL 6212017 privind stabilirea impozitelor qi
taxelor locale aplicabile pe teritoriul administrativ al comunei Comanddu pentru anul fiscal
2018

Avdnd in vedere:adresa cu nr.203119.01 .2018 transmis6 de Institulia Prefectului Jude{ul
Covasna
raportul viceprimarului comunei Comanddu,
- raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Comanddu intocmit in acest sens;
Lu6nd in considerare prevederile: art.l6 alin.(2) , art.27 gi art.30 din Legea 27312006 privind
finanlele publice locale , cu modificlrile gi completdrile ulterioare ,
In baza titlului IX din Legea 22712015 privind Codul fiscal , modificat[ gi completatd,
Ludnd in considerare prevederil Legii nr.20712015

7 din Legea nr. 5212003 privind transparen{ a decizionald .in administra{ia publicd;
Intemeiul art.36alin.(2),1it.,,b,, gi alin.(4) lit.,,c" arr.45,alin(2) lit.,,c"gi 115, alin.
(l) lit. ,,b" din Legea administrafiei publice locale nr.21512001, privind administra'ia publicd
locali republicat6, cu modificlrile gi completarile ulterioare;
art.

HOTARA$TE

Art.l. Seaprobd modificarea anexa nr.l la HCL6212017privind stabilirea impozitelor
gi taxelor localepeanul2018, astfel cum sunt prezentate in anexanrl. carefaceparte
integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.Z. (l) Impozitul ltaxa pe pe clddiri , impozitul ltaxape teren Ei impozitul pe
mijloacele de transport sunt creanle fiscale anuale , care se pldtesc in doud rate egale ,pdnd
la 31 rnartie qi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru neplata la termenele enunlate la alin.(1), contribuabilii datoreazd
major.iri de int6rziere stabilite potrivit reglementbrilor legale in vigoare.
Art. 3. ln caztil contribuabililor persoane fizice , pentru plata cu anticipalie pAnd la data
de 31. martie 2018 a impozitului pe clddiri , a impozitului pe teren gi a impozitului pe
mijloacele de transport se acordS o bonificalie in cuantum de r0%
Art4. Se aprobd aplicarea Taxelor Speciale pe teritoriul comunei Comanddu. conform
anexei 2.La prezenta hotdrdre.

Vt'
Art.5. Anexele I gi 2 fac parte integrantd din prezenta hotirdre.

Art..

Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se va ocupa domnul Primarul comunei

Comarrddu.

Comandau. 15.02.2018

Pregedinte de pedinfi,

Andras Attila Zsolt

Contrasem neazi secretar.
Post vacant

