ROMÂNIA
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HOTĂRÂREA
Nr.58/14.12.2016
Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, intrunit in sedinta
extraordinara, legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Frecatei si avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frecatei;
Ţinând cont de prevederile:
- art. 5 alin. (1),lit. „a” art. 16 alin. (2), art. 20, alin. (1) lit „b” si art. 30 din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificat si completat
ulterior;
- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (1) şi art. 115,alin. (1),
lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se stabilesc si se aproba impozitele si taxele locale, precum si regulamentele si
procedurile de aplicare a acestora pentru anul 2017, dupa cum urmeaza:
ANEXA 1 impozitul / taxa pe cladiri pentru persoane fizice;
ANEXA 2 impozitul si taxa pe cladiri pentru persoanele juridice;
ANEXA 3 impozitul si taxa pe teren pentru persoanele fizice si juridice;
ANEXA 4 impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice;
ANEXA 5 impozitul pe spectacole;
ANEXA 6 regulamentul privind inregistrarea si tinerea evidentei vehiculelor
inregistrate;
ANEXA 7 taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
ANEXA 8 taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor administrate
de compartimentul urbanism;
ANEXA 9 taxe speciale;
ANEXA 10 taxe extrajudiciare de timbru si inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor;
ANEXA 11 regulament privind adoptarea taxelor speciale;

ANEXA 12 taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica
a altor autorizatii similare;
ANEXA 13 procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladirile si
terenurile afectate de calamitati naturale;
ANEXA 14 regulament privind taxe de habitat cu destinatia salubrizare;
Art. 2. Neplata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta hotarare atrage
dupa sine calcularea de majorari de intarziere si sanctiuni in cuantumurile prevazute in
actele normative in vigoare.
Art. 3. Anexele 1 - 14 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4. Prezenta hotarare va fi adusă la cunostinta publica prin orice mijloace, afisare la
panoul din sediul Primariei comunei Frecăţei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro prin
grija secretarului şi va fi comunicata Institutia Prefectului – Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind
prezenţi 10 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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