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HOTARARE nr. _ 5^_ 
06.11.2015

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
lanul 2016

Consiliul Local al comunei Jeb e l.
Având in vedere referatul compartimentului de specialitate nr. _  3634 _  / 30.10.2015 , prin care se 

propune aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 .

Având in vedere prevederile :
*art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) Şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată;
* art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
* art. 5 alin. (1) lit. a) Şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 Şi art. 761 alin. (2) Şi (3) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările Şi completările ulterioare;
♦ art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum Şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările 

ulterioare;
* Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările Şi completările ulterioare;

* Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările Şi completările 
ulterioare;

* art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
* Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări Şi completări prin Legea nr. 98/2009, 

cu modificările Şi completările ulterioare;

* art. 19 Şi art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea Şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public Şi privat de interes local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003, cu modif

* art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu 
completările ulterioare;

* art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările Şi completările ulterioare;
* art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) Şi c), alin. (3), alin. (5) şi alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006, republicată;
* art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă Şi de canalizare nr. 241/2006, republicată;
* art. 7 din Legea 52 / 2003 privind transparenta decizionala

* Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului 
agriculturii Şi dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului finanţelor publice Şi 
preşedintelui Institutul Naţional de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;

Hotararii de Guvern nr. 1309 / 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele 
locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amezile aplicabile incepand cu anul 2013 .

Ordonanţei nr. 1 / 2013 privind reglementarea unor masuri financiar - fiscale in domeniul impozitelor si 
taxelor locale .

In temeiul art 45 din Legea 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala republicata cu modificările 
si completările ulterioare .



HOTĂRĂŞTE

IMPOZITE SI TAXE LOCALE

1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pe anul 2016, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale Şi amenzile care 
se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al COMUNEI JEBEL, sunt prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexa 1 face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Prezenta hotarare se comunica :
- Prefecturii Judeţului Timiş
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
- Se aduce la cunostinta cetatenilor comunei prin afişare

Jebel,_ 06.11.2015_
Nr. _ 5i/_

/
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Nr. _3634_ / 30.10.2015

R E F E R A T
privind propunerile de stabilire a impozitelor si taxelor 

locale pentru anul fiscal 2016

Subsemnata Bogdan Nicoleta in calitate de contabil la Primaria Comunei Jebel, 
avand in vedere art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare si art. 344 din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedura fiscala .

Am procedat la actualizarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si 
taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile incepand anul 2016 .

Faţa de cele prezentate mai sus va rugam a analiza si aviza propunerile de 
privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016 conform proiectului de 
hotarare anexat.

CONTABIL, 
BOGDAN NICOLETA


