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ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN
COMUNA VERMEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor, taxelor loca le şi a taxelor speciale pentru anul 2016.

Consiliul local al comunei Vermeş întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, iniţiatorul proiectului,
Având în vedere prevederile:
- art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) si art. 30 din Legea nr. 273 /2006privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legii nr. 227 / 2015 - privind Codul Fiscal,
- O.G. nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioar,
- Legii nr. 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public,
- Legii nr.52 / 2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica,
- art. 9, pct. 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,
- art. 27, art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Vermeş şi raportul compartimentului financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr. 117 / 1999 - privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 38/2012 - privind aprobarea Planului
Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei Vermeş, precum şi prevederile
H.C.L. nr. 2/2003 - privind delimitarea zonelor din intravilanullocalităţilor, respectiv H.C.L.
nr. 15 / 2006 - privind zonarea terenurilor situate în extravilanullocalităţilor unităţii administrativ
teritoriale,
Ţinând seama de necesităţile de colectare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2016 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale pe de o parte, precum şi condiţiile
locale specifice zonei, pe de altă parte.
În temeiul prevederilor art.36, alin. (4), lit. c) şi art. 45, alin (2) lit. c), şi ale art. 115, alin. (1),
lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraţia publică locală, republicată, şi modificările şi
completări le ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) - Impozitele şi taxele locale pentru anul 2016 la nivelul comunei Vermeş, sunt
cele stabilite, după cum urmează:
a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;
b) impozitul pe teren şi taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale;
i) taxele extrajudiciare de timbru;
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(2) Nivelurile stabilite în sume fixe prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile
impozabile impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul fiscai 2016, sunt cuprinse în Anexa nr. 1, la prezenta Hotărâre a Consiliului Local
al comunei Vermeş, tăcând parte integrantă din aceasta.
Art. 2. - Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2016, a impozitului pe clădiri,
terenuri, a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întreg anul 2016 de către
contribuabilii persoane fizice, se acordă o bonificaţie de 10 %.
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele angajate la
compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, acestora
revenindu-le şi obligaţia calculării şi producerii dovezii plăţii impozitelor şi taxelor prevăzute în
prezenta hotărâre.
Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziţie contrară.
Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la locuri vizibile şi va
intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2016 şi se comunică potrivit prevederilor art. 48 alin. (2),
art. 49 alin. (1) şi ale art. 115, alin. (3) şi (5) din Legea nr. 215 /2001 - privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, la :
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin,
Primarul comunei Vermeş,
Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

Preşedinte de şedintă,
Sergiu Ovidiu PÎRV AN

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Fănică Ion RÎMPU

~

Nr. 70 din 27.11.2015.

2

