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H O T A R A R E 

Privind valorile impozabile,impozitele si taxele locale,alte taxe asimilate  acestora,precum si 

amenzile aplicabile in anul fiscal 2016 

 

 

   Consiliul local Bucu,judetul Ialomita, 

Avand in vedere: 

-prevederile art.5 alin.(1) lit.a,art.16 alin.(2),art.20 alin.(1) lit.b si art 27 din Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile Titlului IX din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul discal; 

-prevederile Legii nr.207/20/07.2015 privind Codul de procedura fiscala; 

-prevederile O.U.G.nr.80 din 26.07.2013 privind taxele judiciare de timbru,cu modificarile si  

 completarile ulterioare; 

-prevederile  Legii nr.117/30.06.1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Examinand: 

-expunerea de motive nr._____/_______2015 a primarului comunei Bucu; 

-raportul de specialitate nr._____/_______2015; 

-raportul de avizare nr._____/________2015 emis de catre Comisia juridica si de disciplina ,acti- 

 vitati culturale,culte,invatamant,sanatatefamilie,tineret si sport; 

   In temeiul art.36 alin.(2) lit.b si alin.(4) lit.c,art.45 alin.(2) lit.c si art.115 alin.(1) lit.b 

dinLegea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

H O T A R A S T E 

 

Art.1.-Se stabilesc valorile impozabile,impozitele si taxele locale,alte taxe asimilate acesto-

ra,precum si amenzile pentru anul fiscal 2016,conform tabelului care se constituie in anexa 

integranta din prezenta. 

Art.2.- Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe 

fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.Taxa 

pe clădiri și taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare, în perioada de  va-   

labilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare  sau 

folosintă.Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări de  in-         

târziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

 Art.3.- Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi buget 

local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se 

plăteşte integral până la primul termen de plată. 

 Art.4.- În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 

31.03.2016 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de 

transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%, cu excepția celor de la art.3 din prezenta. 

În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2016 a 



impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă 

o bonificaţie în cuantum de 10%, cu excepția celor de la art.3. 

  

  

Art.5.- Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016.La data intrării în vigoa- 

re a prezentei, se abrogă orice prevedere contrară. 

  

Art.6.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Bucu. 

  

 

 

                                                                  PRESEDINTE                   CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                                        SECRETAR, 

  

                                                                                                                  Alexandru RACEANU 

 

 

 

 

 

 

Adoptata la Bucu 

Astazi_______2015  

Cu nr._______ 


