
ROMANIA

]UDETUL NEAMT
COMUNA TRIFESTI

PRIMARIA

HOTARARE
privind modificarea unor articole din HCL nr. 1 din 28.01.2016 privind

stabilirea impozitelor ti taxelor locale pe anul 2016

Consiliul Local al comunei Trifegtijudelul Neaml:

Avdnd in vedere adresa nr. 1797 din 23.02.2016 a Instituliei Prefectului-judelul
Neaml din cadrul Compartimentului verificarea legalitalii actelor, contencios administrativ
gi procese electorale, referitoare la procedura prealabild la Hotdr6rea Consiliului Local al
comunei Trifegti, nr. I din 28.01.2016, pentru revocarea( modificarea n.n.) unor articole din
HCL al comunei Trifegti nr. 54 12015, privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru

anul 2016;

Jindnd cont de raportul de avizare favorabil al Comisiei de specialitate a

Consiliului local al comunei TRIFESTI;
in conformitate cu prevederile Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, a

HotnrArii Guvemului Nr. 44 din 22 iu:uaie 2004 - Paiea a II-a pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Codului Fiscal precum qi ate Legii 273/2006 privind finanlele
publice locale;

in temeiul art. 36 alin. (4) lit."c" 9i art.45 alin.(2) lit."c" qi art.l l5 alin.(l) lit."b"
din Legea administraliei publice locale rr. 21512001, republicati cu modificdrile qi

completirile ulterioare :

HOTARA$TE:

Art. 1 - Se modificl art. 11 alin.[7) pct. Il din HCL nr. 54 din 09.12.2015,
respectiv art. 4, nr. crt. 7 din HCL nr. 1 din 28.0L.20t6, privind "Pddurea sau alt teren
cu vegeta!ie forestieri", acesta va avea_urmetorul cuprins :

Nr.
crt.

Categoria de folosinta Impozit sat Trifegti
(leiJ

lmpozit sat Miron
Costin
(lei)

1 Padure sau alt teren cu vegetatie
fo restiera

9 o



Att.2 - Se modifici taxa pentru anul 2016 din art. 5 CAPITOLUL ll lit. b) din

HCL nr. 1 din 28.0]^.2016, privind viza anualS a carnetelor de identitate a cetelenilor

strlini 9i ale persoanelor f5re cetelenie, taxa extrajudiciari de timbru, urmAnd s5 fie o

taxi de 6 lei. in loc de 5 lei- aga-cum a foSt scrisE in hotirarea menlionati mai sus.

Art. 3 - Compartimentul contdbilitate va duce Ia indeplinire prevederile

prezentei hotdrAri.
Art. 4 - Secretarul comunei va asigura transmiterea prezentei hotirdri persoanelor

Si autoritAlilor interesate.
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Va


