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H O T Ă R Â R E A NR. 81
Din 28.12.2017
privind: stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018
Având în vedere
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Scînteieşti nr. 7264/21.12.2017 ;
- raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil nr. 7305/27.12.2017;
- avizul favorabil al celor trei comisii pe domenii ale consiliului local;
- prevederile Legii 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile OUG 79/2017 privind pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal;
- prevederile art. 162, alin (2), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală;
- prevederile art. 36 alin. (2), lit. b), alin (4) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45, alin.(2) lit c) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIEŞTI, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 28 decembrie 2017, adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. Se stabilește ca impozitele şi taxele locale pentru anul 2018 ale Comunei Scînteieşti să se
mențină la nivelurile celor din anul 2017.
Art. 2 Bonificaţiile acordate persoanelor fizice şi juridice pentru plata integrala cu anticipaţie până
la 31.03.2018 a taxelor şi impozitelor locale , se stabilesc după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri , la 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, la 10%;
c) în cazul taxei auto, la 10%.
Art. 3 Se aprobă plafonul obligaţiilor restante, datorate de către debitorii persoane fizice şi juridice,
ce vor fi mentionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până la ultima zi a primei luni din trimestrul
următor celei de raportare astfel:
(1) pentru persoane fizice - 50 lei;
(2) pentru persoane juridice - 500 lei.
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Art. 4 Se aprobă impozitele pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată
egală sau mai mare cu 12 tone conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2018.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul financiarcontabil
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Galaţi, Primarului comunei Scînteieşti,
şi Compartimentului financiar-contabil
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL COMUNEI

 …………………………….…
Marinela ROMAN

 …………………………….…
Mihaela PIETRARU

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi „ pentru ”
Numar conslieri in functie 11 ; nr. consilieri prezenţi 11
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