ROM A N I A
JUDEŢUL S I B I U
COMUNA BRUIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 10
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe terenul extravilan, datorat bugetului local
de către persoanele fizice si juridice care efectuează intabularea in cartea funciara pe cheltuiala
proprie
Consiliul Local al comunei Bruiu, intrunit in şedinţa ordinara din data de 25 februarie 2016,
Având in vedere expunerea de motive nr. 326/09.02.2016 a Primarului Comunei Bruiu si
Raportul nr. 327/09.02.2016
al inspectorului impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Bruiu
Vazand Avizul Comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura,
amenajarea
teritoriului si urbanism, protecţia mediului si turism, administrarea domeniului
public si privat,
servicii si comerţ,
In conformitate cu prevederile art. 464, alin.(2), lit. o) din Legea nr.227/2015 privind Codul
Fiscal, Cap. III - Impozitul pe teren şi taxa pe teren, Secţiunea a 2-a Scutiri art. 77, alin.(l) si 78 din
Hotararea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal,
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit. b), raportat la alin. (4), lit.c ) si alin.9) art. 45
alin.(l), si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala,
republicata, cu modificările si completările ulterioare
H OTARASTE
Art. 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe terenul extravilan, datorat bugetului
local al Comunei Bruiu, pe o perioada de 5 ani, ulteriori celui in care proprietarii persoane fizice si
juridice efectuează intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie.
Art.2. Scutirea de la plata impozitului pe terenul extravilan, se acorda in baza cererii
persoanelor fizice sau juridice, la care se anexează copii ale documentelor justificative care atestă
situaţia respectivă, certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care contribuabilul depune actele doveditoare.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Secretarul Comunei
Bruiu si inspectorul impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bruiu.
Adoptata la Bruiu, in data de 25 februarie 2016.
PREŞEDINTE DE
Gherghel En

DIFUZAT: lex. Instituţia Pr<
1 ex. Primar
1
v T>r»c;ir
rif» se____
Cf*
1 ex.
Dosar de
1 ex. Dosar de horarari
1.ex.Compartiment impozite si taxe

CONTRASEMNEAZĂ.
SECRETAR,
Gherghel Viorica

Nr. consilieri in funcţie - 9
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