ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 9/15.01.2016
privind modificarea 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, judeţul Neamţ
Luând în discuţie proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia și
referatul de specialitate nr.161 din 13.01.2016 întocmit de Compartimentul impozite şi taxe
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
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
transparenţa decizională în administraţia 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 H.C.L. nr. 92/18.12.2015, privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2016, în comuna Dochia, jud.Neamţ, astfel:
a) Art. 1 lit. f) va avea următorul cuprins: ” cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozitul sau taxa pe clădirile rezidenţiale aflate în
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice) se stabilește la 0,2%”;
b) Art. 1 lit. g) va avea următorul cuprins:” cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozitul sau taxa pe clădirile nerezidenţiale aflate
sau deţinute de persoanele juridice) se stabilește la 1%”;
c) Impozitul pe terenurile din intravilan categoria curţi construcţii, calculat pe ranguri
de localităţi, prevăzut de art. 465 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 și impozitul pe
terenurile amplasate în extravilan, categoria de folosinţă arabil, prevăzut la art. 465
alin. 7, se stabilește conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul comunei
Dochia şi 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.

Președinte de ședinţă
Berea Constantin

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar comuna
Cristea Dumitriţa

Hotărârea a fost adoptată cu voturi „pentru”, voturi „împotrivă” şi
locali în funcţie şi consilieri prezenţi

”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri

ANEXA nr. 1 la HCL nr.
din 15.01.2016 privind modificarea H.C.L. nr. 92/2015 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

A. IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU
CONSTRUCŢII
Art. 465 alin. (2)
Zona în
cadrul
localităţii
A
B
C
D

0

Nivelurile propuse pentru anul 2016 – lei/ha
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
I
II
III
IV
V
889
711
711
534
534
355
348
178

C. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 465 alin. (7)
Categoria de folosinţă – arabil – zona B (sat Bălușești, com. Dochia) - 48 lei/ha .

Însușit Consiliul local Dochia
__________________________

