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HorAnAnPe nr. 13

privind modificarea

-

Anexei nr.

la H.C.L. nr.90/2016 privind impozitele 9i taxele locale pentru anul 2017
in comuna Sinegti judetul laQi

Consiliul local al comunei Sinegtijude{ul lasi
Av6ndin vedere:

-Referatul nr. 286035/ 15.01 .20'14 al comparlimentului taxe gi impozite locale;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Sineqti nr. 185 din 17 'il '2A17;
-Avizul CFP.nr.632 din '1 5.02.2017 intocmit de responsabilul controlului financiar intern,
- Raportul compartimentului de resort nr. 169 din 16.01 .2017;
- in conformitate cu Prevederile
-Legii nr" 112017 privind eliminarea unor taxe 9i tarife, precum gi pentru modificarea 9i completarea unor acte normative;
-Legii nr.22712015, privind Codul fiscal Titlul lX lmpozite gi taxele locale",
-Hoi6rarii Guvernului nr.112016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.22112015, privind Codul
fiscal,
-arL27 gi arl,30 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificarile 9i completdrile ulterioare
- HCL ni,90/2016 privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2017 in comuna Sineqti;
- Vitzttnd gi avizele favorabile alel Comisiilor pe domenii ale consiliului locale
- lnbazadispoziliilorafi.36, alin. (2),lit. ,,b"cutrimitere la alin. (4),lit.,,c"9iinlemeiula11.45; alin' (2),lit',c",
coroborat cu art. 1 15 alih. (1) lit. ,,b" din Legea administr.aliei publice locale nr. 21512001, republicatb cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare

HOTAnA $rE:

-

Art. | - Se modificd Hotdrfirea Consiliului Local al comunei Sinegti nr. 90 din 19.12,2016 prin care au
fost stabilite impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2017, dupd cum urmeazd:
1. -se abrogd Anexa nr.12
2. -se modificb Anexa '10 b avand continutulin forma prezentata in lista anexd.
- Art. ll. - Celelalte prevederi ale Hotd16riiConsiliuluilocal nr.90/2016, privind stabilirea ivelurilor
impozitelor Ei taxelor locale pe anul 2017,in comuna Sinegtijude[ul lagi, rdm6n neschimbate.

-

Art. lll. - Compartimentul Financiar-contabil-taxe gi impozite locale din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului se obligd cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri corectand in
mod corespunzdtor in evidentele fiscale modificdrile aprobate la art"l

-

Art. lV - prezenta hotdrere poate fi atacatd la instanta de contencios administrativ competentd potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.55412004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum
qi a Legiifinanlelor publice locale nr.27312006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

- Art. V --Primarul comunei Sinegti prin compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului sdu de
specialitate, se obliga cu publicarea pe pagina de internet a primdriei locale a situa[iei financiare asupra
executiei bugetare aprobate la art.1,
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-responsabilului cu pagina de internet a primbriei locale
-lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitatii:

Adoptat6 astdzi: 24februarie 2017

PRESEDINTE DE SEDINTA

Contrasemnat conform art.47
din Legea nr.21512001
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