= PROIECT =
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI MILIŞĂUŢI

HOTARARE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor extrajudiciare de timbru precum
și a taxelor speciale aplicabile în anul 2018 în oraşul Milişăuţi
Consiliul local al oraşului Milişăuţi;
Analizând:
- expunerea de motive a domnului primar Laurus Mircea;
- raportul de specialitate întocmit de dl. Dragan Florentin, şef- serviciu buget, finanţe,
contabilitate, impozite şi taxe, resurse umane;
- rapoartele de avizare ale:
- Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului şi turism;
- Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport;
- Comisiei pentru administraţie publică locală, amenajarea teritoriului și urbanism,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
Având în vedere prevederile:
 art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată;
 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;
 Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
 Titlului VII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
completările ulterioare;
 art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes
local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările
ulterioare;
 art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
 art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
 Hotărârii Consiliului Local nr. 64/05.12.2008 privind aprobarea Regulamentului
pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării
precum şi stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia.
 Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi.

Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2018 în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,
În temeiul art. 27, art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), cu respectarea cvorumului
prevăzut la art. 45 alin. (2) lit. (c) şi în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – (1) Impozitele și taxele locale precum și taxele speciale, valabile în anul fiscal
2018 pe raza orașului Milișăuți, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor
locale, taxele extrajudiciare de timbru precum și amenzile aplicabile, care se stabilesc, se
actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul local al Oraşului Milişăuţi, este
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
(3) Regulamentul de instituire si percepere a taxelor speciale precum și cuantumul
acestora pentru anul fiscal 2018 este prevăzut în anexa nr. 2.
(4)Procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor la plata a unor impozite și taxe
locale, taxe speciale, este prevăzută în anexa 3.
(5)Procedura de acordare a înlesnirilor la plată este prevăzută în anexa 4.
Art. 2 – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a
impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an, de către
persoanele fizice sau juridice, până la data de 31.03.2018, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art. 3 – Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2016,
mai mici de 10 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi
neachitate de debitori- persoane fizice sau juridice.
Art. 4 – Pentru anul 2018 se menţine delimitarea zonelor din cadrul localităților
componente ale oraşului Milişăuţi astfel cum a fost stabilită prin anexa nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local al oraşului Milişăuţi nr. 72/31.12.2012.
Art. 5 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, dată de la care orice
alte prevederi contrare se abrogă.
Art. 6 – (1) Primarul oraşului Milişăuţi, împreună cu serviciul buget, finanţe,
contabilitate, impozite şi taxe, resurse umane, din cadrul aparatului propriu al consiliului
local, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Prezenta hotărâre se comunică persoanelor şi instituţiilor interesate şi se aduce la
cunoştinţă publică prin grija secretarului oraşului Milişăuţi.
(3) Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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