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hotirire privind modificarea
completarea HCL
privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale aplicabile pe teritoriul administratival
asupra proiectului de

comunei Comandiu pentru anul fiscal 2018

Consiliul local al Comunei Comandi,jude{ul Covasna;
intrunit in gedinfa ordinard din data de l5 februarie 2018;
Analizdnd proiectul de hotdrdre gi expunerea de motive inifiate de Primarul comunei
Comanddu, judeful privind modificarea HCL 6212017 privind stabilirea impozitelor Ei
taxelor locale aplicabile pe teritoriul administrativ al comunei Comanddu pentru anul fiscal
2018

Avdnd in vedere:adresa
Covasna

cu

nr.203119.01.2018 transmisd

de lnstituliaPrefectului Judelul

raportul viceprimarului comuneiComanddu,
- raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Comandbu intocmit in acest sens;
Lu6nd in considerare prevederile: art.16 alin.(2) , art.27 gi art.30 din Legea 27312006 privind
finanlele publice locale , cu modificdrile gi completdrile ulterioare ,
ln baza titlului IX din Legea 22712015 privind Codul fiscal , modificati qi completatd ,
Ludnd in considerare prevederil Legii nr.20712015
art.7 din Legea nr.

privind transparenla decizionald in administralia publicd;
Intemeiulart.36alin.(2),lit.,,b,, gi alin.(4) lit.,,cooarr..45,alin(2) lit.,,c"qi 115, alin.
(1) lit. ,,b" din Legea administraliei publice locale nr.2l5l200l, privind administra'ia publicd
locald republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
5212003

HOTARASTE

Art.l.. Seaprobd modificarea anexa nr.l la HCL62120lTprivind stabilirea impozitelor
gi taxelor localepeanul 2078, astfel cum sunt prezentate in anexanrl. care faceparte
integrantd din prezenta hotdrdre,

Lrt.2. (1) Impozitul ltaxa pe pe clddiri , impozitul ltaxape teren gi impozitul pe
mijloacele de transport sunt creanfe fiscale anuale , care se pldtesc in doud rate egale , p6nd
la 3l martie gi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru neplata la termenele enunlate la alin.(1), contribuabilii datoreazd"
majorbri de int6rziere stabilite potrivit reglementdrilor legale in vigoare.
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Art. 3. In cazul contribuabililor

plata cu anticipa{ie pdnd la data
de 31. martie 2018 a impozitului pe clddiri , a impozitului pe teren gi a impozitului pe
mijloacele de transport se acordd o bonificafie in cuantum de 10%
Art4. Se aprobd aplicarea Taxelor Speciale pe teritoriul comunei Comanddu, conform
persoane frzice , pentru

anexei 2.La prezenta hot6rAre.
Art.5. Anexele I gi 2 fac parte integrantb din prezenta hotdrdre.

Art..

Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se

va ocupa domnul Primarul

Comandiu.
Comandau" 23.01.2018
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