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HOTARARE Nr. 21/29.09.2016
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017

Avand in vedere :
Expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Roscani ,potrivit căreia propune
Consiliului Local Roscani aprobarea „ impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017„.
Raportul comisiei pentru activitati economico-financiare nr. 306/27.09.2016.
Referatul compartimentului taxe si impozite, inregistrat sub nr. 286 din 05.09.2016 avand ca
obiect aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017;
Hotararea Consiliului Local Roscani nr. 55 din 26.11.2015 privind aprobarea impozitelor si
taxelor locale, aplicabile incepand cu anul 2016.
Legea 571/2003 privind Codul fiscal actualizata;
Legea 209/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003, privind codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri
financiar-fiscale.
Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de
piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararea nr. 44/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003
privind Codul Fiscal,actualizata;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală;
Având în vedere prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes
public;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 5 al. 2 , art.36 al. 2 lit. b ,alin. 4 lit. c si 45 al. 2 lit. c din Legea 215/2001,
modificata si completata;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2017 dupa cum urmeaza:
a) - impozite si taxe pe cladiri, teren, mijloacele de transport prevazute in anexa nr.1;
b) - taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, folosirea mijloacelor de
reclamă şi publicitate sunt prevăzute în anexa nr.2;
c) - alte taxe locale sunt prevazute in anexa nr.3;

Art. 2. Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 30
martie 2017, în cazul contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice, se acordă o bonificaţie,
după cum urmează :
a)
în cazul impozitului pe clădiri 10%;
b)
în cazul impozitului pe teren 10%;
c)
în cazul impozitului pe mijloacele de transport 10%
Art. 3. Pentru determinarea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice şi a impozitului
pe teren, pentru anul 2017 se aplică zonarea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Roscani nr.
24/25.06.2015 privind aprobarea „Statutului comunei Roscani, jud. Iasi”.
Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017;
Art. 5. Începând cu data de 1 ianuarie 2017 se abrogă Hotărârea Consiliului Local al
comunei Roscani nr. 55 din 26.11.2015 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2016;
Art. 6. Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Compartimentul taxe si impozite din cadrul Primariei comunei Roscani va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art. 8 Secretarul comunei Roscani va comunica copia dupa prezenta hotarare primarului
comunei Roscani, tuturor persoanelor interesate, un exemplar il va face public prin afisare la sediul
Primariei Roscani si un exemplar il va inainta Institutiei Prefectului Judetului Iasi - Serviciul de
Control a Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ .
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Nr. 21 adoptată în şedinţa din data de 29.09.2016, Cu un număr de 11 voturi pentru, 0 impotriva, 0
abtineri din numărul total de 11 consilieri în funcţie .

