ROVIANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL COMUNEI BABANA
HOTARARE NR.49
Babana, iudetul Arse
consiliul Local al comunei Babana, judetul Argeg,
intrunit in sedinJd ordinard in data de

28.09.2017;

\-

Luand ?n consideratie Raportul compartimentului
Taxe si Impozite din cadrul Biroului
Financiar-contabil al Primariei Comunei Babana
integistrat cu nr.4g20 /24.0g.2017
Avdnd in vedere avizul Comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local al Comunei
Babana pentru proiectul de hot6r6re mentionat
mai sus ;
Ydzdnd prevederile art.36, alin.(l), din
Legea 2r5r200r privihd administratia publicd
locald, republicatd;

in conformitate cu prevederile:

-

art'36, alin'(2) lit. B) cu trimitere la alin. (4),
lit.c) din legea mentionatd mai sus
;
H'G' l/2016 privind aprobarea normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.227/2015
privind Codul Fiscal

-

Legea 207/2015 privind codul de procedura
fiscala, republicatd cu modific6rile

qi

completdrile ulterioare;

-

Legii nr'27312006, privind finantele publice locale,
cu modificrrile gi completdrile
ulterioare;

in temeiul prevederilor xt.45, alin.Q),lit.c) din Legea
nr.2l5/2001 privind administratia

publica locala, republicata;

\r'.

norARAgrr

:

Art.l.

Se stabilesc valorile impozabile, impozitele,
taxele locale gi amenzile, in sume
fixe sau cote procentuale, pentru anul 201g,
astfel cum sunt redate in Anexele nr.l si
anexa\tr.2,
care fac parte integrantd din aceastd hotdrdre.

Art'2' Nivelul bonificatiei pentru anul 2018
cu anticipatie a impozitului pe cadiri/peteren/mijloace
cdtre contribuabulii persoane fizice si

se acordd

in cuantum de lx%opentru plata

de transport, datorat pentru intregul
an, de

juridice , p6n6 la datade

Art'3' Impozitul/taxa pe cl6diri, impozitulltaxa

31

martie 201g.

pe teren qi impozitul pe mdloacele de
transport sunt creanle fiscale anuale, care
se platesc ?n dou6 rate egale, p6n5 la
31 martie gi 30

ojl'

septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele enuntate, conhibuabilii datoreazd majordri de

inttrziere stabilite potrivit reglementdrilor legale in vigoare.

Art.S. Prezenta hotdrdre se aplic[ pentru plata impo zitelor gi taxelor locale datorate
pentru anul 2018 qi intrd in vigoare incepdnd cu data 01.01.2018.

Art.6.
public[

qi va

Prezenta hotdrdre, insotild de anexe, va

fi trdnsmisd at6t celor in

fi

afiqatd pentru aducerea

cauza, cdt qi celor in drept.

Presedinte de sedinta,
Tuca Gheorshe Cosmin
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Adoptata in sedinm ordinara din data deZ8.09.ZOI7

cu un numar de I I voruri drn rurmarul de I I consilieri in functie.
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