
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2016, a tarifelor si chiriilor pentru

administrarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei aplicabile la nivelul
comunei DOBRIN, conform Anexei nr.l. care face parte integranta din prezenta hotarare,

Art.2. Se aproba zonarea extravilanului comunei DOBRIN, potrivit Anexei nr.Il, care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Pentru plata cu anticipatie pana la data de 31 martie 2016 a impozitului pe cladiri, a
impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport datorat pe intregul an de catre
persoanele fizice si persoanele juridice, se acorda 0 bonificatie de 10%.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul comunei si aparatul de
specialitate al primarului.

Art.5.Persoana nemultumita se poate adresa impotriva prezentului act administrativ
instantei competente in conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.

Art.6. Prezenta se comunica cu:
Institutia prefectului judetului Salaj;
Primarul comunei DOBRIN;
Compartiment buget -contabilitate;
Compartiment impozite si taxe locale; ~---~
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HOTARAREANR. 56.
Din 24 noiembrie 2016

privind stabilirea impozitelor si taxe/or locale pentru anu/ 2017, a tarifelor si chiriilor pentru
administrarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei DOBRIN

Consiliullocal al comunei DOBRIN;
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive a primarului cu nr. 5634/23.11.2016 , raportul compartimentului de impozite
si taxe locale cu nr. 5637/23.11.20 16 si avizul comisiei de specialitate cu nr. 5704/24.11.2016;
- Luand in considerare prevederile art. 9 pet. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art.56 din Constitutia Romaniei;
-prevederile artA si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
-prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificari si completari ulterioare;
- prevederile art.26 alin.(3) din Legea nr.10 112006 a serviciului de salubrizare a localitatilor,
republicata;
- prevederile artA91 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX - Impozite si Taxe
Locale;
- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- prevederile art.36 alin.(2) lit."b", alin.( 4) lit."c" din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata cu modificarile si cornpletarile ulterioare,

in temeiul art. 45 alin.2lit.c) din Legea nr.21512001

ROMANIA
JUDETUL SA.LAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL


	NPSCN001(2).pdf

