ROMANIA
JUDETUT BRAITA

coMUNA FRECATET
CONSILIUL LOCAL
HoTARAREA NR. --5-f--din 29 noiembrie 2017
privind stabilirea impozitelor

gi

taxelor locale,

precum ti a taxelor spLciale,
pentru anul 2018
AvAnd in vedere temeiurile iuridice, respectiv prevederile:

Art. 15, alin' (2J, art. 56, art.120 alin. [1), art. 121 alin. (1)
RomAniei, republicatS;

;i

(z) 9i art. 139 alin. (2) din constituiia

art' 4 $i art. 9 paragraful 3 din Carta europeani a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg [a 15
octombrie 1.985, ratificatl prin Legea nr.l99 /1,997;

art.7 alin. (2J din Legea nr.287 /2009 privind Codul civil, republicati, cu modificirile ulterioare;
art. 20 9i 28 din Legea-cadru a descentralizirii nr. 195/2006;
aft.27, art 36 alin. (1), alin. (21 Iit. b) ;i alin. (4J lir. c), art.45, art. 117, lir. hJ 9i art. 1171 din Legea
administraiiei publice locale nr.215 /2001,, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare;
art.5 alin. [1] lit. aJ si alin. (21, art. 16 alin. (2), art Z0 alin. (1) lit. b),art.ZZ, arr.30 gi art. 761 alin.
(2) 9i (31 din Legea nr.273/2006 privind finanlele pubtice locale, cu modificirile completirile
;i

ulterioare;

'
r

art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum gi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227 /zols privind codul
fiscal, cu completirile ulterioare;
Legea nr. 7/2077 privind eliminarea unor taxe
completarea unor acte normative;

gi tarife, precum gi pentru modificarea

gi

Legea nr. 796/2017 pentru modificarea
I

'

art.465 din Legea nr.z27 /201s privind codul fiscal;
0rdonanlei de urgenli a Guvernului nr.79/2077 pentru modificarea gi completarea Legii nr.
227 /2075 privind Codul Fiscal;

ordonanlei de urgenld a Guvernului nr.
modificirile gi completirile ulterioare;

B0

/20t3 privind taxele iudiciare de timbru,

cu

art.344 din Legea nr. 207 /2015 privind Codul de proceduri fiscali;
0rdonanlei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobatl cu modificAri gi completiri
prin Legea nr.98/2009, cu modificirile 9i completirile ulterioare;

art' 19 9i art. 20 din Ordonanla Guvernului nr. 7l/2002 privind organizarea 9i funclionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public 9i privat de interes local, aprobati cu
modificdri

Si

completeri prin Legea nr.3/2003, cu modificirile ulterioare;

art. 18 alin. (5J din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi proteclia
persoanelor, republicati, cu completirile ulterioare;

art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind proteclia civil5, republicati, cu modificlrile
completirile ulterioare;

gi

r

art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. jJ, arr. 43 alin. (7) ;i art.44 alin. [2J lit. dJ din Legea
serviciilor comunitare de utilitaii publice nr. 57/2006, republicatS, cu modificirile gi comptetdrite
ulterioare;

'
.
'
'
'
r
'
I

art.5 alin. [2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. bJ 9i cJ, alin. (3J, alin. [5) 9i alin. (8) din Legea serviciului de
salubrizare a localitelilor nr. l0l/2006, republicati;
art. 10 tit. g) 9i art. 34 alin. (2J 9i (31 din Legea serviciului de iluminat public nr.

/2006;
art. 14 lit. fl din Legea serviciului de alimentare cu api gi de canalizare nr.241/2006, republicati;
aft. 5 din Legea cadastrului 9i publicitilii imobiliare nr. 7 /1996, republicati, cu modificlrile gi
completirile ulterioare;
Z3O

art. 6 lit. b) din Ordonanla Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor
serviciilor de piag5, republicatd, cu modificlrile gi completirile ulterioare;

gi

art. 2 $i 3 din Ordonanla Guvernului nr. 13/2001privind infiinlarea, organizarea gi funclionarea
serviciilor comunitare pentru cadastru gi agriculturS, aprobati cu modificiri 9i completiri prin
Legea nr. 39/2002;
art. 14 din Ordonanla Guvernului nr.27/2002 privind gospodirirea localitdlilor urbane gi rurale,
aprobati cu modificiri gi completiri prin Legea nr. 515 /2002;
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-ZOL9, aprobate prin
0rdinul comun al ministrului agriculturii gi dezvolterii rurale, ministrului dezvoltdrii regionale $i

administraliei publice, ministrului finanlelor publice 9i pre;edintelui Institutul Nalional de
Statistici nr. 734 / 480 / 1003 /3727 /20t5

linAnd seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 357/2007 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului nalional - Se4iunea a IV-a Releaua de localitili, cu modificirile 9i
completlrile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativl a
teritoriului RomAniei, cu modificirile 9i completirile ulterioare, referitoare la componenla unitSlilor
administrativ-teritoriale, ierarhizarea localitS;ilor la nivelul comunei Frecdlei este urmltoarea:
a) Rangul IV - satul FrecSlei
bJ Rangul V

-

satele componente

luAnd act de:

a) Expunerea de motive

a

primarului comunei Frecilei, judegul Briila;

bJ Raportul compartimentelor de specialitate
primarului comunei Frecelei;

din cadrul aparatului de specialitate

cJ Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei

al

Frecilei;

luAnd in considerare unul dintre scopurile asiguririi autonomiei locale care are la bazi
dreptul si instituie gi sd perceapd impozite gi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare
pentru finanlarea activitelilor stabilite in competenla acestor autoriteli,
tinAnd seama de necesitilile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
20L8 in scopul asiguririi finanlirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum gi de condiliile
locale specifice zonei, pe de altl parte,

in temeiul prevederilor art.45 alin. (1J 9i alin. [2] lit. c) 9i celor ale art. 115 atin. (1J lit. b) din
Legea administraliei publice locale nr. 215 /2007, republicatS, cu modificirile gi completirile
ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Frecetei adopt6 prezenta hotiirAre.

Art' 1. (1) Impozitele gi taxele locale, precum gi taxele speciale, pentru anul 2018,
potrivit prezentei hotirAri.

se stabilesc

(2) Tabloul cuprinzind cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor ;i taxelor
locale, taxele speciale gi amenzile care se stabilesc, se actualizeazd sau se aiusleazl, dupi caz, de
citre Consiliul Local al Comunei Frec5lei, este previzut in Anexa nr. 1, care face parte integrant5 din
prezenta hot5rAre.
Art. 2. incadrarea gi delimitarea pe zone in intravilan gi extravilan a teritoriului administrativ
al comunei Frecifei, judelul Briila, in scopul stabilirii taxelor gi impozitelor locale, este prevdzut in
Anexa nr.2, care face parte integrantA din prezenta hotirAre.

Art'

3. Hot5rArea

intri in vigoare

de la 1 ianuarie 2018 9i este

aplicabili in anul fiscal 2018.

Art.4. Aducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se asiguri de cdtre primarul comunei
Frecilei, prin aparatul siu de specialitate.

"

Art. 5. Prezenta hotirAre se comunici, prin intermediul secretarului comunei FrecSlei in
termenul previzut de lege, primarului comunei Frecilei gi prefectului judelului Briila se aduce la
9i
cunogtinli publici prin afigarea la Primirie, in spaliul accesibil publicului, precum ti pe pagina de
internet

