ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 25 din 10.03.2016
privind modificarea și completarea H.C.L. Dochia nr.92/18.12.2015-privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2016, în comuna Dochia, jud.Neamţ

Consiliul Local al comunei Dochia, județul Neamţ
Luând în considerare proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia,
referatul de specialitate nr. 1281din data de 07.03.2016, întocmit de secretarul comunei Dochia și
adresa nr. 1700 din 22.02.2016 a Instituției Prefectului – Județul Neamț, Serviciul verificarea
legalității actelor, contencios administrativ și procese electorale;
Având în vedere prevederile art. 471 alin. (2) și (3), art. 474, art. 486, art. 490 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX privind impozitele şi taxele locale, modificată și
completată prin O.U.G. nr. 50/2015 – pct. 38 și 39; art. 36 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 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 Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 92/18.12.2015, privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2016, în comuna Dochia, jud.Neamţ, după cum urmează:
I.
La Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 92/2015, cap. III - Impozitul și taxa pe teren, art. 465 alin. (2) și
art. 465 alin. (4) se completează subtitlurile A și B, care vor avea următorul cuprins:
CAPITLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
A. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
ÎNREGISTRATE ÎN REGISTRUL AGRICOL LA CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ
TERENURI CU CONSTRUCŢII, PRECUM ȘI TERENURILE ÎNREGISTRATE ÎN
REGISTRUL AGRICOL LA ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE
TERENURI CU CONSTRUCȚII ÎN SUPRAFAȚĂ DE DE PÂNĂ LA 400 m2
B. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU
CONSTRUCŢII PENTRU SUPRAFEȚE CARE DEPĂȘESC 400 m2

II.
Art. 471 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1, se actualizează conform din Legii nr. 227/2015,
modificată prin O.U.G. nr. 50/2015:
”(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să
depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie
a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România,
proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui
rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi
datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România”;
III. Se modifică Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 92 din 18.12.2015 în sensul stabilirii cu exactitate a
facilităților fiscale acordate de Consiliul local Dochia;
IV. Se costituie Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 92 din 18.12.2015 cu privire la cuantumul,
procedura de
calcul și de plată a taxelor prevăzute la art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, anexă ce va face parte integrantă din H.C.L. nr. 92/2015;
V.
”Taxa pentru serviciul de pază comunală” prevăzută în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 92/2015
se va numi ”Taxă de protecție civilă”, conform Legii nr. 481/2004 privind protecția
civilă.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează Primarul comunei Dochia
și Compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi va fi adusă la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale.
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