ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CÂRPINIŞ
CONSILII TL Ln r AI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
Consiliul Local al Comunei Cârpiniş;
Având în vedere:
Referatul nr.4.717 din 17.11.2015 întocmit de Biroul contabilitate, precum şi anunţul
nr.3998 din 01.10. 2015 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
-raportul Comisiei pentru probleme de buget-finanţe,administraţie publică locală,servicii şi
comerţ,administrarea domeniului public şi privat al cfrrHunei, amenajarea teritoriului şi urbanism
din cadrul Consiliului Local al Comunei Cărpiniş;
-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) şi titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
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 modificările ulterioare;
-art. 1 alin. (4) lit. 1), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) şi art. 44 alin. (2) lit. d) din
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 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. 12 alin.(l) lit. i) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
241/2006, republicată;
în temeiul prevederilor art.27, art.36 alin.(l),alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c) şi art.45 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările si completările
ulterioare adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1-Se stabilesc impozitele şi taxele locale,precum şi taxele speciale, pentru anul
2016,conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei
Cărpiniş şi Biroul contabilitate.
Art.3-Prezenta hotărâre se se publică pe site-ul propriu şi,totodată, se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
-Primarului Comunei Cărpiniş;
-biroului contabilitate;
Cărpiniş, 19 noiembrie? 2015
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