ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57
HOTĂRÂREA Nr. 88
din 16 decembrie 2015
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016,
anularea unor creanțe fiscale aflate în sold la 31.12.2015 și
acordarea unor facilități fiscale în anul 2016
Consiliul Local al comunei Domneşti întrunit în şedinţă extraordinară de lucru
Având în vedere:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Domneşti;
• Nota de fundamentare a Biroului Impunere și Încasare Taxe și Impozite Locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;
• Expunerea de motive a primarului, în calitate de initiator;
• Raportul de specialitate al Biroului Impunere și Încasare Taxe și Impozite Locale;
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti;
și ținând cont de prevederile:
• Constituției României - art. 56;
• Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind impozitele şi taxele locale;
• Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
• Hotărârii Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
• Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările
ulterioare;
• Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 27, art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și al prevederilor art. 45 alin.
(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile în comuna Domnești, începând cu anul 2016, conform Anexelor nr. 110.
Art.2. Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al comunei
Domnești, de până la 39 lei inclusiv, aflate în sold la data de 31.12.2015, provenite din impozite, taxe,
contribuții și alte sume prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Art.3. Se aprobă Lista facilităților fiscale acordate contribuabililor din comuna Domnești
pentru impozitele și taxele locale datorate de aceștia în anul 2016 precum și Regulamentul privind
procedurile de acordare de facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren, pentru persoanele fizice cu venituri mici, conform Anexelor nr. 11-12.

Art.4. Anexele 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016.
Art.6. La data intrării în vigoare, H.C.L. nr. 82/22.12.2014 precum și orice prevedere contrară
prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Domnești, Biroul Impunere și Incasare Taxe și Impozite Locale, Compartimentul Registru Agricol şi
celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului comunei Domnești.

Preşedinte de şedinţă,
Ștefan Costel

Contrasemnează,
/Secretar
Zanfir Maria
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