ROMANIA
JUDEŢUL S I B I U
COMUNA BRUIU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 19
pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2016 privind aprobarea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Consiliul Local al comunei Bruiu intrunit in şedinţa ordinara la data de 26 aprilie 2016,
Având in vedere Expunerea de motive nr.876/06.04.2016 a domnului Primar si Raportul nr.
877/06.04.2016 intocmit de către inspectorul impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Bruiu,
Vazand raportul Comisiei pentru activitati economico- financiare, agricultura , amenajarea
teritoriului si urmanism, protecţia mediului si turism, administrarea domeniului public si privat,
servicii si comerţ,
In conformitate cu prevederile :
- art. 6, pct. 2 din Ordonanţa nr. 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizării
proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013,
precum si unele masuri fiscal - bugetare
- art. 9, pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15.10.1985 si
ratificata prin Legea nr. 199/1997;
art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
art. 495, lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), raportat la alin. 4, lit.c), art. 45 alin. (2), lit. c), art. 115 alin.
(1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aproba prorogarea primului termen de plata a impozitului pe clădiri, impozitului pe
teren si impozitului pe mijloace de transport, datorat de către contribuabilii persoane fizice si juridice,
bugetului local al comunei Bruiu pe anul 2016 stabilit prin H.C.L nr. 45/2016, de la 31 martie 2016
la 30 iunie 2016.
Art.2. Se aproba acordarea bonificaţiei in procent de 10%, contribuabililor persoane fizice si
juridice care achita integral impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de
transport pana la data de 30 iunie 2016.
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza, Primarul comunei Bruiu si
inspectorul de impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bruiu .
Adoptata in Bruiu la data de 26 aprilie 2016.
CONTRASEMNEAZĂ.
SECRETAR,
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