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Proiectul de hoぬ rare nr.6657/07.11.2019 initiat de Primarul Comunei

Httntesti,privind aprobarea impOzitelor,taxelor locale si speciale pentru anul

2020

Document4ia pOate fl studi試江pc site…ul institutici sau la serviciul buget,

contabilitate,impozite,taxe locale,l administrat市 _ゞグSθ″ツたノク″4α Cαzαθ2 Nz′α.

Persoanele interesate pot depune sugestii,propuneri,opin五 cu valoare de

rccomandare,la rcgistratura primttici Comunei Htttestien termcn de 10 zilc

calendaristice de la.data publicttrii proicctului dc hotユ r`ン e。

INITIA

PrimSria Comunei re informa



ROMANN
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA HANTESTI

Nr. 6657 din 07.11.2019

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale,
precum gi a taxelor speciale pentru anul 2020, pentru Comuna Hinlegti,

jude!u! Suceava

Consiliul Local al comunei Hinlegti, judelul Suceava, avdnd in vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Hdnfegti, judelul Suceava;
- raportul de specialitate intocmit de gef birou buget contabilitate din cadrul aparatului de specialitate

al primarului comunei Hdnlegti, judelul Suceava,
- raportul comisiei de specialitate,
- prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr.2B7/2009 privind Codul civil, republicati, cu modificirile

ulterioare;
- prevederile art.5 alin. (1) litera"a", alin.2, art. L6 alin. (2), art. 20 alin. (1) litera "b", arl,27 gi 30 din

Legea nr,273/2006 privind finanlele publice locale, precum pi pentru stabilirea unor mSsurifinanciare, cu

modificlrile pi completdrile ulterioare;
- prevederile art. L, art. 2 alin, (1) litera "h", precum gi ale titlului lX din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu completdrile ulterioare;
- prevederile art.6 alin. (2) din Ordonanla Guvernului Rom6niei nr. 99/2000 privind comercializarea

produselor gi serviciilor de pia1d, republicatd, cu modific5rile ;i completirile ulterioare;
- prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobatd cu modificirigi

completdri prin Legea nr.98/2009, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.t29 alin. (2), coroborat cu alin.4 lil."c", ale art. 139 alin. (3) litera "c" gi art.

196 (1) litera "a" toate din Ordonanla de Urgen!5 a Guvernului Rom6niei nr.57/2OL9 privind Codul
ad ministrative,

HorAnAgrs:
Art. 1" Se aprobd impozitele pitaxele locale pentru anul 2020, precum gi a taxelor speciale, la nivelul

comunei HJnlegti, judelul Suceava, conform Anexei nr. l care face parte integrantd din prezenta hot516re.
Art. 2 Creanlele fiscale restante, datorate gi neachitate de citre debitori, aflate in sold la data de 31

decembrie a anului, mai mici de 40lei inclusiv, se anuleazS, conform prevederilor art.266 alin. (5) din Legea

nr.207120!5 privind Codul de procedurd fiscald.
Art.3 HotSrArea intri in vigoare de la data de L ianuarie2020 pi este aplicabild in anulfiscal 2020.
Art. 4 Primarul comunei H5nfegti, judelul Suceava, prin aparatulfinanciar-contabil, va aduce la indeplinire

prevederile prezentei hotd16ri.
Art. 5 Prezenta hotdrdre se comunicS, prin intermediul secretaruluicomunei, in termenul prevdzut de

lege, primaruluicomunei, lnstituliei Prefectului- judeiulSuceava gi se aduce la cunogtinla publicului prin
afisare la sediul primSriei, precum qi pe pagina de internet proprie.

Avizat legalitate,
Secretar general,

Cristina COFZ,AntU
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