ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA POJORÎTA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 100
din data de 28.12.2017
HOTĂRÂRE
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul
2018
Consiliul Local al comunei Pojorîta, judeţul Suceava;
Având în vedere :
-Expunerea de motive prezentată de domnul Codreanu Ioan Bogdan - primarul comunei
Pojorîta, înregistrată la nr. 5972/31.10.2017 ;
-Raportul de specialitate, întocmit de doamna Ursachi Nicoleta, consilier superior în cadrul
Biroului Financiar-contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar,
urbanism, cadastru, mediu, înregistrat la nr. 5973/31.10.2017;
-Raportul de avizare al comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului,
agricultură, prestări servicii urbanism şi comerţ, înregistrat la nr.7107/27.12.2017;
- Prevederile art. 56, art.120 alin.1) și 2) și art. 139 alin.2) din Constituția României ,
republicată;
- Prevederile art.7, alin. 2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare;
- Prevederile art.20 din Legea – cadru a descentralizării nr. 195/2006 cu modificările și
completările ulterioare;
-Prevederile art.4 și art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,
-Prevederile art. 5 alin.1) lit.a) şi alin.2), art.16, alin.2), art.20 alin.1), lit. b), art. 27 şi art.
30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art.27, art. 36, alin.1), alin.2) lit. b) și alin.4, lit. c) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
- Prevederile art.1 și art.2 alin.1) lit.h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
- Prevederile art.344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Pojorîta nr. 96/2017 privind încadrarea
teritoriului pe zone şi categorii de folosinţă situate în intravilanul şi extravilanul comunei Pojorîta;
- Realizând publicarea anunțului cu numărul 5970/31.10.2017 privind elaborarea
proiectului Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a
taxelor speciale, pe anul 2018 în contextul prevederilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată și care a făcut obiectul afișării la
primărie, în spațiul accesibil publicului și pe pagina de internet a instituției.

În temeiul art. 45, alin. 2), lit. ,,c”, art. 47, art. 49 şi art.115, alin.1), lit. ,,b”, alin.5), alin.6)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2018, conform anexei 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă taxele speciale pentru persoanele fizice și juridice care beneficiază de
servicii, pentru anul 2018, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Pentru plata integrală a tuturor impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local
pe întregul an de contribuabilii persoane fizice, până la data de 31.03.2018 se acordă o bonificaţie
de 5% .
Art.4 Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale ( clădiri, teren curţi-clădiri
şi un singur autoturism înmatriculat la alegerea contribuabilului), pentru:
- persoanele cu handicap grav, accentuat, gradul I de invaliditate, reprezentanţii legali ai
minorilor cu handicap grav, accentuat sau gradul I de invaliditate, precum şi persoanele
care se încadrează în Decretul Lege 118/1990, (casă, curte şi un mijloc de transport la
alegere)
- veteranii de război, precum şi văduvele veteranilor de război, care nu s-au recăsătorit
(clădire, teren, un mijloc de transport la alegere precum şi pentru terenurile arabile, fâneţe,
păşuni şi păduri până la 5 ha. indiferent de categoria acestuia).
Art.5 Primarul comunei şi Biroul Financiar-contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă,
achiziţii publice, fond funciar, urbanism, cadastru, mediu vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Radu ZLĂVOACĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI,
Elena – Smaranda LEHACI

