ROMANIA
JUDEŢ UL PR&HOVA
COMUNA CIORANJ
CONSILIUL LOCAL
/
UOTĂRÂREA NR.
privind moHficarca art. 4 din H.C.L. nr. 60/13.1 1.2019 privind
stabflirea impozitelor şi taxelor Iocale pe anul 2020
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CTORANI, JUDB ŢUL PRA.HOVA
Avnd în vcdere:
-Rcferatul dc aprobare al priinarului Comunci Ciorani, înrcgistrat sub
nr.5048/23.03.2020 prin care propune modifkarea art.4 din H.C.L. 60/13.11.2019
privind stabilirea impozitelor si taxclor localc pe anul 2020;
- Raportul dc spccialitate înregistrat la nr. 5076/24.032020 aJ compartiinentului
impozitc şi taxe;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
- Prcvederilc art. V, alin. (2) din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele m ăsuri
cconomice si ftscal - bugctare;
- Prevedcrilc art. 129 , alin. (I), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c) din O.U.Q. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodific ările şi completările ulterioare;
- Prcvederile Lcgii nr.2412000 privind norinelc de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, r2 cu modificările şi completările ulterioare In teineiul prevederilor art.136 alin.(8), art. 139. alin.(3), Iit. c), art. 196,
alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi
eompletri1e ultcrioare,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Art. 4 din 1-Iotărârca consiliului Iocal al comunci Ciorani
nr.60/13. 1 l .2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020 se
modifică ş i va avea următorul cuprins:
,,Pentru plata cu anticipa ţie a irnpozitului datorat pentru întregul an dc c ătre
contribuabil pană la 30 iunie inclusiv se acord ă o bonificatie, după cum urrnează;
a) In cazul impozitului pc cl ădiri persoane fizice - I 0%;
b) In cazul impozitului pe cl ădiri persoane juridice - 10%
c) In cazul impozitului pc tcrcn persoane izicc - 10%;
d) in cazul impozitului pe teren persoane juridice - 1 O%;
e) In cazul irnpozitului pe rnijloacc dc transport persoane lizicc - 10%;
f) In cazul impozitului pc rnijloace de transport persoanejuridice - 10%;
ART.2. Prcvcderile prezcntci hot ărâri vor fi îndeplinite de compartimentul
irnpozite si taxe locale.
ART.3 Prezenta hotărâre va fi cornunicat ă persoanclor, instituţiilor interesate
prin gija secretarului general al comunei Ciorani
Dată în Ciorani, azi
PREŞEDINTELE DE Ş EDINŢĂ,
Maria Matache

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Nina Mirică

