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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Raciu în anul 2017

Primarul comunei Raciu, judeţ Dîmboviţa,
Având în vedere:

- Raportul nr. 7561 / 14.12.2016 al Compartimentului Contabilitate şi Buget Local;
- prevederile art. 9 pct. 3 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie

1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile Titlului IX, art. 453-495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările

ulterioare; 
- prevederile  Legii  nr.  351/2001  privind  aprobarea  Planului  de  amenajare  a  teritoriului  naţional  –

secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
- prevederile art.  1 alin.  (2),  art.  2,  art.  4 lit.  b)  şi  art.  7 din Legea nr.  52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, republicată;
În temeiul  dispoziţiilor  art.  36  alin.  (2)  lit.  b),  art.  36 alin  (4)  lit.  c)  şi  art.  45  alin.  (6)  lit.  c)  din Legea
administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  propune
următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă stabilirea, la nivelul comunei Raciu, a cuantumului taxelor și impozitelor locale pentru anul
2017,  conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2  .   Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul
persoanelor fizice şi juridice, precum şi a impozitului pe terenuri pentru anul 2017, la nivelul comunei Raciu se
stabilesc următoarele zone de impozitare:

 rangul IV, zona A, gospodăriile din satul Raciu (sat de reședință al comunei);
 rangul V, zona A, gospodăriile din satele Șuța Seacă şi Siliştea;

Art. 3 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren si mijloace de transport, datorat pentru întregul
an de către contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificație de
10%, iar pentru contribuabilii persoane juridice o bonificație de 5%.
Art. 4. Se aprobă lista facilităților fiscale acordate contribuabililor, potrivit anexei nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă afişarea, în fiecare semestru al anului 2017, a listei cuprinzând plafonul obligaţiilor fiscale
restante, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6  .   Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității și Compartimentul de
contabilitate și buget local, iar pentru aducerea ei la cunoștința publică, secretarul comunei.

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile

http://www.raciu.ro/

