ROMTANIA

JUDETULCA

SEVERIN
NSILIUL LOCAL,{L COMUNEI OBREJI\

privind aprobarea pro
pe teren si impozitului
nr.22712015 -Codul

HOTA

S-

RE

rii primului termen de plata a impozitului

pre sl2trg.i, impozitului
mijloacele de transport, in conditile art. 4951, alin. 1 si 2 din Legea
I cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local al comu
Obreja, intrunit in sr:dintd ordinard in data de 31.03.2016:
Ydzdnd Expunerea de
ive si proiectul de hotdrdre al Primarului comunei gi Raportul de
specialitate al comparti
ui financiar contabil ;
-AvAnd in vedere prr: ederile Legii nr.227108.09.201 5 privind Codul liscal, Titlul IX
privind impozitele gi taxerl Iocale cu modif-icarile ultelioare.
- Legea rc.27312006 ivind finantele putrlice locale, cu modificaLrile si completarile
ulterioare;
In temeiul .36 alin. 4li c) aft. si 45 din Lege,a 21 5 /2001 LegeaAdministratiei Publice
Locale, republicata cu co
earile si modificarile ulterioare .

HOTARA STE
Art. 1 Pentru anul20l6,
respectiv a impozitului pt:
2016.
Att.2 Pentru anul2016,
pe cladiri, impozitul pe
bonificatie stabilta prin H
Art. 3 Prezenla Hotarare i
art.49 alin.l si ale art.115.
republicata in 2007, cu m

P

imul termen de plata a impozitului pe cladiri impozitul pe teren,
ijloacele de transport, se proroga de la 3 1
ie 2016la 30 iunie

ribuabilii care achita integral panala 30 iuni
n, respectiv a impozi.tului pe mijloacele de
L Obreia nr. 58 din Ct9.1 1.2015.
in vigoare si se comunica in baza preveder
in Legea nr.21512001 privind admimistratia
ificarile si completarile ulterioare la:
-Di tia Gerrerala a Finantelor Caras- Severin
Insti
Prefectului Caras- S everin.
Pri
lui cornunei Obreja,
Cont ilului Primariei comunei Obreia
Com
imentului taxe si irnoozite din cadrul apatal
prl
lui comunei Obreja
Ce
ilor comunei Obreja prin afisare la sediul
Se va
blica pe site-ul Prirnariei Obreja
SEDI
SEDINTA
nr. e
1*,

CONT

S

SECR.ET

2016 impozitului
sport beneficiaza de

or art.48 alin.2, ale
lica locala,

ui de specialitate al
Obreja.
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AR$OVAN TEODOR
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