UDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
Consiliul local

HOTĂRÂREA Nr.18
cu privire la aplicarea în anul fiscal 2016 a hotărârii Consiliului local nr. 23/31.05.2016
privind stabilirea şi delimitarea zonelor de impozitare în cadrul
localităţilor componente ale comunei CIOCANI

Consiliul local al comunei Ciocani,judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
Raportul viceprimarului comunei Ciocani şi raportul comisei de specialitate a Consiliului local;
Prevederile art. 453 lit. i din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Prevederile art.2 alin 2 lit. e şi lit. f din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi;
Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;
În temeiul prevederilor art.36(1) şi (2) litera b;(4) litera c;art.45 (2) litera c şi art.115 litera b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Hotărârea Consiliului local nr. 23/31.05.2016 privind stabilirea şi delimitarea zonelor de impozitare în
cadrul localităţilor componente ale comunei Ciocani se va aplica şi pentru anul fiscal 2016 .
Art. 2 Articolul 2 din hotărârea Consiliului local nr. 23 din 31.05.2016 se completează cu următoarele date :
Centrul localităţii Ciocani cuprinde, pe lîngă gospodăriile/locuinţele menţionate în articolul 2 şi gospodăriile
/locuinţele înregistrate în registrul agricol la : nr. 114( vol. 3 , poziţia nr. 14) şi nr. 76(vol. 2, poziţia nr. 26 ).
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ.
Art. 4.- Hotărârea se va comunica: Primarului comunei Ciocani-domnul Călin Gheorghe;
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei ,Instituţiei Prefectului Vaslui şi va fi afişată pentru a fi luată la
cunoştinţă publică.
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Preşedinte de şedinţă ,
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Contrasemnează
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