ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SATCHINEZ
JUDEȚUL TIMIȘ
Localitatea Satchinez, Str.Daliei, Nr.82, cod 307365 ▪
Tel: 0256 /379500 , 0256 379881 ▪ Fax: 0256 379502
E-mail: primariasatchinez@yahoo.com ▪ www.satchinez.ro

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea H.C.L nr.52 /09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2016
Consiliul Local al Comunei Satchinez ,întrunit în sedință extraordinară în data de : 18.01.2016 ;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, si raportul de avizare al comisiei pentru
buget,finanțe,impozite și taxe locale al comunei Satchinez.
- prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, Titlul IX privind impozitele şi taxele
locale ;
- art.27 şi art.30 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
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.l Se aprobă modificarea și completarea H.C.L nr.52 /09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2016, conform Anexei nr.1 care face parte din prezenta hotărâre .
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul financiar-contabil și
Compartimentul taxe și impozite locale din cadrul Primăriei comunei Satchinez .

Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul instituției şi se
comunică prin grija secretarului comunei , Instituţiei Prefectului judetului Timiș, Compartimentului
financiar-contabil și Compartimentului taxe și impozite locale din cadrul Primăriei comunei Satchinez .
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