ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂRE nr. 21 din 19.02.2016
privind îndreptare eroare materială în 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, întrunit în ședință ordinară în
data de 19.02.2016
Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia și
referatul de specialitate nr. 752 din 15.02.2016 întocmit de Compartimentul urbanism și
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
Având în vedere art. 474 alin.(1) și (2) din 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 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 92/18.12.2015, privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în comuna Dochia, jud.Neamţ, ”Cap. V Taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, lit. f)” astfel:
a) La Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 92/2015, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
prevăzută la cap. V, art. 474 alin. (1) lit. f) se îndreaptă și va fi conform tabelului de mai
jos:
CAPITLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI
AUTORIZAȚIILOR
ART. 474 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea
Nivelurile propuse pentru
certificatului de urbanism în
anul fiscal 2016
mediul rural
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism
Taxa, în lei
f) peste 1.000 m2
7 lei + 0,005 lei/m2 pentru
fiecare m2 care depășește
1.000 m2.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează Primarul comunei Dochia,
Compartimentul taxe şi impozite și Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului 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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voturi „pentru”, voturi „împotrivă” şi ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie şi

