ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 31/31.08.2012
privind modificarea şi completarea HCL nr. 39/2011 privind stabilirea taxelor şi impozitelor
locale pe anul 2012
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară din
data de 31 august 2012, legal constituită;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei;
Ţinând cont de prevederile:
- art. 1, pct. 78 din Ordonanţa de Guvern nr. 30/2011, privind modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale.
- art. 16, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările
şi completările ulterioare.
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2), lit. c) 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 aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 39/2011 privind stabilirea taxelor şi
impozitelor locale pe anul 2012 prin introducerea unui nou articol cu următorul cuprins.
a) se stabileşte o cotă a impozitului de 20% pentru clãdirile care nu au fost reevaluate în
ultimii
3
ani
anteriori
anului
fiscal
de
referinţã;
b) se stabileşte o cotă a impozitului de 40% pentru clãdirile care nu au fost reevaluate în
ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţã
Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusă la cunostinta publica prin orice mijloace, afisare la
panoul din sediul Primariei comunei Frecăţei si pe Seit-ul www.primariafrecatei.ro prin grija
secretarului şi va fi comunicata Institutia Prefectului – Tulcea.
Art. 4. Prezenta hotarare va fi adusă la cunostinta publică prin orice mijloace, afisare la
panoul din sediul Primariei comunei Frecăţei si pe Seit-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.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Nicolai BURCUȘ

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Cătălin CHISLIŢCHI

