
ROMANIA
JUDETUT NEAMT

COMUNA SECUIENI
CONSILIUL LOCAL

"". ffit#H.2ot6
privind modifi carea ;i completarea HCL nr.59 din 27 .11.2015

cu privire la stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul2016

Consiliul Local al comunei Secuieni, judelul Neam!, intrunit in gedingi ordinari in
data de 3L.03.201.6;

Av6nd in vedere Expunerea de motive m.3149 din24.03.2016 a Primarului comunei
Secuieni, judelul Neam!;

Analizdnd Raportul de specialitate nr. 3150 din 24.03.2016 a Comdpartimentului
Financiar - Contabilitate, prin care propune modificarea qi completarea HCL nr.59 din
27 .11.2015 cu privire la stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul2016;

in conformitate cu art. 6 din O.U.G. nr.8/2016 privind unele misuri financiare in
vederea finalizdrii proiectelor finanlate din fondurile Uniunii Europene aferente
perioadei de programare200T-2013, precum gi unele mlsuri fiscal-bugetare;

in temeiul prevederilor art. 36 alin.[4) lit.c) , art.45 alinfZ) lit.c) 9i art. 115 alin.[1)
lit. b) din Legea nr.2L5/Z001,legea administraliei publice locale, republicati cu

modificarile gi completirile ulterioare,

uorAnAgrr:

Art.l. Se aprobd modificarea qi completarea HCL nr.59 din 27.11.2015 cu privire la

stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2016 dupd cum urmeazi:
- art.9 se modiftcd ;i va avea urmdtorul cuprins :

Impozitul f taxa pe clSdiri pentru anul 2016 se plitegte in doui rate egale, pAni la
30 iunie gi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe clddiri
datorat pentru intregul an de cdtre contribuabili pAnI la data de 30 iunie a anului in curs

, se acordi o bonificalie de 10 o/o.lmpozitul anual pe clidiri de pdnd la 50 lei inclusiv,
datorat aceluiagi buget local de cdtre contribuabilii persoane fizice gi juridice , se

plite;te integral pAni la data de 30 irinie inclusiv.
Persoanele fizice care la dafir de 3L decembrie 20L5 au in proprietate clddiri

nerezidenliale sau clidiri cu destinalie mixtl au obligafia si depuni declaralii pAni la
data de 31 mai 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al

ministrului finanlelor publice gi al ministrului dezvoltlrii regionale gi administraliei
publice, in termen de 60 de zile de la data publicdrii in Monitorul Oficial al RomAniei,
Partea I, a prezentului cod;

Persoanele juridice au obligagia sI depuni declaralii privind clidirile pe care le

delin in proprietate la data de 31 decembrie 20L5, destinalia gi valoarea impozabild a

acestora, pAni la data de 31 mai 2016 inclusiv;
Persoanele fizice gi juridice care la data de 3L decembrie 2015 de;in mijloace de

transport radiate din circulalie conform prevederilor legale din domeniul circulaliei pe

drumurile publice au obligalia si depunl o declaralie in acest sens, insoliti de



V
documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autoritSfii publice locale,
pAni la data de 31 mai 2016 inclusiv;

Taxa pe clidiri se plStegte lunar, pAni la data de 25 ale lunii urmitoare fieclrei
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosin!i.

- art.13 se modificd ;i va avea urmdtorul urmdtorul cuprins:
Impozitul pe teren pentru anul 2016 se pldte;te in doul rate egale, pAni la 30

iunie gi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe teren datorat
pentru intregul an de citre contribuabili pAnI la data de 30 iunie a anului in curs, se
acordi o bonificalie de 10 %0. Impozitul anual pe teren de pAni la 50 lei inclusiv, datorat
aceluiagi buget local de citre contribuabilii persoane fizice gi juridice , se pldte;te
integral pAnI la data de 30 iunie inclusiv.

in cazul in care contribuabilul deline in proprietate mai multe terenuri amplasate
pe raza aceleiagi unitifi administrativ-teritoriale prevederile de mai sus se referi la
impozitul pe teren cumulat.

Taxa pe teren se pldtegte lunar, pAni la data de 25 ale lunii urmltoare fieclrei
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosin!5.

- art.17 se modificd $ va avea urmdtorul cuprins:
Impozitul pe mijlocul de transport pentru anul 20L6 se plitegte in doui rate

egale, pAni la 30 iunie gi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipalie a

impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru intregul an de cdtre contribuabili
pAni la data de 30 iunie a anului in curs, se acordl o bonificalie de 10 %0. Impozitul
anual pe mijlocul de transport de pAni la 50 lei inclusiv, datorat aceluia;i buget local de
citre contribuabilii persoane fizice gi juridice, se plStegte integral pAni la data de 30
iunie inclusiv, in cazul in care contribuabilul deline im proprietate mai multe mijloace
de transport, pentru care impozitul datorat bugetului local al aceleiagi unitili
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referl la impozitul pe mijlocul de transport
cumulat al acestora.

Art,2. Compartimentul Impozite gi Taxe Locale va duce Ia indeplinire prevederile
prezentei hotdrAri.

Art.3. Secretarul comunei va comunicaprezettahotdrdre autoritdflor qi persoanelor
interesate.

Pregedinte
, Mihai

Contrasemneazd
Secretar,


