ROMANIA
JUDETUL TIMI$
coMUNA $AG
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
Nr.46116.12.2016

privind majorarea impozitului pe teren cu 5007o pentru terenul agricol nelucrat
timp de 2 ani consecutiv, incepand cu al treilea an
Avdnd in vedere Referatul nr. 7031124.11.2016 al Domnului Consilier Hubert Alexandru
Nicolae;
Avdnd in vedere avizele Comisiilor din cadrul ConsiliuluiLocal al Comunei $ag;
AvAnd in vedere prevederilor afi..489 alin. (4) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal qi
normele de aplicare;
Avdnd in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b) gi alin. 4 lit. (c) din Legea nr. 21512001 a
administrafiei publice locale, republicatd gi modificatd;
In temeiul art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald,
republ icatd gi modifi catS;

HOrAnAgrn:
Art. 1: (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp

de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreazd cu

500yo, incepdnd cu al treilea an, in condiliile stabilite prin Anexa nr. l
(2) Terenurile care intra sub inciden{a alin. (1), se vor stabili
conform elementelor de identifi care.

prin hot[rdre a consiliului local

(3) Hotdrdrea prevdzutd la alin. (2) va avea caracter individual gi va cuprinde materia
impozabild gi datele de identificare ale contribuabilului persoand frzicd sau juridic6, fiind emisd in urma
intocmirii proceselor-verbale de constatare de cdtre persoanele imputernicite prin dispozilie de cdtre
Primarul Comunei $ag.
(a) Se majorcazl, impozitul pe teren pentru contribuabilii carora pe parcursul a doi ani
consecutivi li s-au transmis procesele-verbale prevdzute la alin. (3). Majorarea impozitului se aplicd
pentru anul fiscal urmdtor celui in care se adoptd hot[rArea consiliului local prevdzutdla alin. (2).
(5) Organul fiscal local va opera majorarea in evidenlele fiscale, va emite gi va comunica actul
administrativ fiscal inbaza hotdrdrii prevazutd la alin. (2).
Art.2: Cu aducerea la indeplinire

a prezentei hotdrdri, se incredinfeaz4: Compartimentul Contabilitate

gi Compartimentul Fond Funciar din cadrul

Art.

-

3:

Primiriei Comunei $ag.

Prczenta hotdrdre se comunicS:

Instituliei Prefectului - JudeJul Timig;
Compa(iment Fond funciar/ agricol;
Compartimentcontabilitate;
Mass - mediei locale prin afigaj.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CRISTESCU LORIANA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
NIERGE$ PETRU

