ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.22
privind modificarea si completarea HCL nr. 82/26.11.2015 -stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pe anul 2016 în comuna Valea Lunga, jud. Alba
Consiliul local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2016,
Luând în considerare:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
-Raportul cu nr. 833/22.03.2016 al inspectorului din cadrul compartimentului contabilitate,
impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Lunga prin care
se propune modificarea si completarea HCL nr. 82/26.11.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale a comunei Valea Lungă pentru anul 2016 cat si a facilitatilor acordate pentru anul 2016;
-Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Valea Lungă;
Cunoscand prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare, ale HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind aprobarea
nivelurilor pentru valorile impozabile,taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile acestora incepand cu anul 2016, ale OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, ale HG nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.
92/2003, ale HG nr. 1091/10.12.2014 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, ale OUg nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru ;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 27, 36 alin (2) lit.(b), alin.(4) lit.(c), art.45 alin.(2) lit.(c) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba modificarea si completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 82/26.11.2015 in sensul
modificarii cotei de impozitare a cladirilor nerezidentiale detinute de persoanele fizice si juridice,
conform anexei la prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Compartimentul
Contabilitate, Impozite si Taxe din cadrul Primăriei comunei Valea Lunga.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului judeţului Alba în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Valea
Lunga.
Valea Lungă, 30.03.2016
Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă,
Banea Kinga Katalina
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PROIECT

HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea HCL nr. 82/26.11.2015 -stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pe anul 2016 în comuna Valea Lunga, jud. Alba
Consiliul local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2016,
Luând în considerare:
-Raportul cu nr. 833/22.03.2016 al inspectorului din cadrul compartimentului contabilitate,
impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Lunga prin care
se propune modificarea si completarea HCL nr. 82/26.11.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale a comunei Valea Lungă pentru anul 2016 cat si a facilitatilor acordate pentru anul 2016;
-Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Valea Lungă;
Cunoscand prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare, ale HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind aprobarea
nivelurilor pentru valorile impozabile,taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile acestora incepand cu anul 2016, ale OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, ale HG nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.
92/2003, ale HG nr. 1091/10.12.2014 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, ale OUg nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru ;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 27, 36 alin (2) lit.(b), alin.(4) lit.(c), art.45 alin.(2) lit.(c) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba modificarea si completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 82/26.11.2015 in sensul
modificarii cotei de impozitare a cladirilor nerezidentiale detinute de persoanele fizice si juridice,
conform anexei la prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Compartimentul
Contabilitate, Impozite si Taxe din cadrul Primăriei comunei Valea Lunga.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului judeţului Alba în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Valea
Lunga.
Valea Lungă, 23.03.2016
Initiator -primar
Pusca Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

