ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.53 / 10.10.2019
privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2020
Consiliul Local al comunei Dochia, întrunit în sedință ordinară în data de 18 octombrie
2019
Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei
Dochia nr.6278 din 10.10.23019 ;luând în considerare raportul de specialitate nr.6190 din
08.10.2019, întocmit de Compartimentul taxe şi impozite locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dochia ;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 227/2015, privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1 /2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal
În temeiul art. 129 alin. (4) lit. ”c”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență
nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ :
Hotărăşte:
Art 1 - Se aprobă inventarierea materiei impozabile pentru anul 2019, conform Anexei nr.1
(persoane fizice) şi Anexei nr.2 (persoane juridice), anexe ce fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul
contabilitate şi compartimentul taxe şi impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dochia.
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei Dochia.

Inițiator,
Primar,
Dochia
Păduraru Constantin

Avizează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Pascaru Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920
Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.comunadochia.ro
Nr. 6278 din 10 .10.2019
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2020
Luând în cosiderare prevederile Legii nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, HG nr. 1 /2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Codului Fiscal, Legea nr. 273/2006 – privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se impune efectuarea prin
compartimentul de specialitate, a inventarierei materiei impozabile generate de Codul
fiscal, respectănde-se legislația menționată mai sus.
În această ordine de idei s-a întocmit inventarierea materiei impozabile pentru
persoane fizice și juridice de pe raza comunei Dochia , pentru anul 2020.
Drept urmare înaintez Consiliului Local al comunei Dochia Proiectul de Hotărâre
privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2020, spre dezbatere în
vederea aprobării.
Inițiator
Primarul comunei Dochia
Păduraru Constantin
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Operator de date cu caracter personal 3285
NR………din …..........…2019

APROB:
Primarul comunei Dochia
Paduraru Constantin

REFERAT

Subsemnata Șoală Elena având funcția de inspector impozite și taxe, în cadrul
Primăriei comunei Dochia, prin prezenta vă aduc la cunoștință prevederile Legii nr.
227/2015, privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1 /2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, Legea nr.
273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se
impune efectuarea prin compartimentul de specialitate, a inventarierei materiei
impozabile generate de Codul fiscal, respectănde-se legislația menționată mai sus.
„Inventarierea materiei impozabile se realizează, în mod obligatoriu, înaintea
elaborării proiectelor bugetelor locale, în scopul fundamentării părții de
venituri a acestora, fapt pentru care autoritățile administrației publice locale,
prin compartimentele de specialitate ale acestora, au în vedere următoarele:
a) identificarea acelor normative prin care sunt instituite impozitele și
taxele locale, inclusive a hotărârilor consiliilor locale, Consiliul General
al Municipiului București sau ale consiliilor județene, după caz, prin
care s-au instituit/ stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani
anteriori anului fiscal curent;
b) identificarea actelor normative în temeiul cărora s- au acordat, pe o
perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent ori se pot acorda
facilități fiscale;
c) planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile
urbanistice zonale, nomenclatura stradală sau orice alte documente
asemănătoare, precum și evidențele specifice cadastrului imobiliaredilitar, acolo unde acestea sunt realizate, care stau la baza
fundamentării proiectelor de hotărâri privind delimitarea zonelor în
cadrul fiecărei unități administrativ- teritoriale;
d) întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol care constituie sursă de
date privind contribuabilii și totodată obiectele acestora impozabile sau
taxabile, după caz, în unitatea administrativ- teritorială respectivă;

e) verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, a
gradului de realizare a lucrărilor, în scopul identificării datei de la care
clădirile sunt supuse impozitării;
f) analiza menținerii stării de insolvabilitate a contribuabililor înregistrați
în evidența separată și pe cale de consecință, identificarea sumelor din
evidența separată, ce pot fi colectate în anul de referință;

Întocmit, Insp. Șoală Elena

