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PROIECT DE

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi a taxelor locale
pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Măureni întrunit în şedinţa ordinară de lucru ,
având în vedere prevederile :
- art. 16 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- art. 253 alin. 2 si 6, art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, art. 265 alin. 2, art. 267 alin.1, 4, 7, 11, 12,13,
art. 268 alin. 1, 2, 3, 4, 5, art. 270 alin. 4, art. 271 alin. 2 lit. a si b, alin. 5, art. 275 alin. 2, art. 278 alin. 1,
art. 279 alin. 2, art. 282 alin. 1 si 2, art. 283 alin. 1, 3, art. 286 alin. 1, 2, 3, si 6, art. 287, dinLegea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata
- pct. 54 alin 1 si 2, pct. 146, pct. 155 alin. 1 lit. c, pct. 156 alin. 2, pct. 158 alin. 3 si 4, pct. 163
alin. 2, pct. 165 alin. 1., pct. 169, pct. 180, pct. 185 alin. 1, pct. 188 alin. 1 lit.a, pct. 220 alin. 1,
pct. 221^1, pct. 222, pct. 224 alin. 1 si 2, pct.290 ^1 alin. 1 si 2 din HG nr. 44 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind codul fiscal, modificata si completată,
- Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
- O.G. nr. 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor
oficiale ale unităţilor administrativ teritoriale şi HCL nr. 9/2004 privind procedura şi modalităţile de
aducere la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ ;
ţinând seama de prevederile din Planul urbanistic general, de evidenţele specifice cadastrului
imobiliar – edilitar, de evidenţele agricole, precum şi de structura stradală ,
Văzând procesul – verbal nr. _1785_/20.04.2015 privind afişarea prezentului proiect de hotărâre;
având în vedere avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local şi raportul compartimentului
contabilitate din cadrul consiliului local ,
având in vedere prevederile art. 36 alin. 4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala;
în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificările şi
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – (1) Pentru anul 2016, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale
şi alte taxe asimilate acestora, precum şi nivelul amenzilor aplicabile rămân aceleași ca în anul 2015.
(2) Dispozițiile alin (1) se aplică în măsura în care Guvernul sau Parlamentul nu va
modifica prin acte normative nivelul acestora.
Art.2. – Prezenta hotărâre intra in vigoare la data de 01.01.2016, va fi comunicată, potrivit art.
115 alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată la:
•
Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin;
•
Dl. Traian Puscas primarul comunei Maureni;
•
Dl. Ichim Florin – viceprimarul comunei Maureni;
•
Serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local Maureni;
•
Compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului;
•
Publicului larg prin publicare în Monitorul Oficial al Judeţului Caraş-Severin .
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