ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 10 din 15 februarie 2019
privind modificarea și completarea H.C.L. nr.72 din 21.12.2019 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2019
Consiliul Local al comunei Dochia, județul Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 15.02.2018
Luând în considerare referatul de specialitate nr.919 /08.02.2019 întocmit de
Compartimentul impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia;
Adresa nr.18021/2018 din 06 februarie 2019 a Serviciului de verificarea legalității
actelor, contencios administrativ și procese electorale , Instituția Prefectului Neamț.
Ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2019 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte,
precum și de condițiile locale specifice , pe de altă parte.
Având în vedere art. 16 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare și prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal - Titlul IX privind impozitele şi taxele locale;Legea nr.52/2003, privind transparența
decizională în administrația publică locală;
In temeiul art. 36 alin.(2) lit. “b” şi alin.(4) lit.”c” şi art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 (1) Se modifică H.C.L. nr.72 din 21.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale în comuna Dochia pentru anul 2019 după cum urmează :Anexa nr. 1 se rectifică

coieficienții de corecție conform art. 465 alin. (7)coroborat cu art. 457 alin. (6) Valoarea impozabilă a
terenului se ajustează în funcţie de amplasarea acestuia prin înmulţirea sumei determinate de
coeficientul de corecţie 1.10 rangul IV corespunzător satului Dochia și coeficientul 1.05 rangul V
corespunzător satului Bălușești .
Art. 2 Se modifică Anexa nr. 3 Lista facilităților fiscale se completează după cum
urmează: Conform art. 456 (2) din Legea nr. 227/2015, consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei
pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri: lit. e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
pentru perioada de 5 ani ;

Conform art. 464 alin. (2) Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
lit. g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani;

Art.3 Se completează H.C.L. nr.72 din 21.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale în comuna Dochia pentru anul 2019, prin aprobarea criteriilor de stabilire a cotelor

adiționale prevazute la art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, dupa cum urmează, însă
nelimitându-se la acestea, urmatoarele:

- necesitatea păstrarii, in general, a unui nivel al fiscalității locale comparabil cu anii anteriori in vederea
asigurării caracterului predictibil al impozitelor si taxelor locale, politică publică asumată de UAT
Comuna Dochia in ultimii ani;
- necesitatea asigurării sustenabilității strategiei de dezvoltare a comunei Dochia pe perioada
urmatoare;
- necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii comunei;
- determinarea actualizării masei impozabile astfel incât să se elimine discrepanțele și să devină
comparabile cu piața imobiliară reala;
- ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2019 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale (cofinanțări proiecte
„Reabilitare și extindere Școala Dochia, ”Canalizare cu stație de epurare ”, ”Reabilitare
Cămin Cultural”);

-alte criterii avand la baza considerente de natura economica, sociala, determinate de necesitățile
bugetului local.
Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul comunei
Dochia şi biroul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi va fi adusă la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale.

Preşedinte de şedinţă,
Văduva Gabriel

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Pascaru Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11consilieri
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi

