
                                                                            ROMANIA

                                                                       JUDETUL BRAILA

                                                                COMUNA BORDEI VERDE

                                                                       CONSILIUL LOCAL

                                                                      HOTARAREA NR. 21

                                                                           din 10.04.2018

Privind: eliminarea taxelor extrajudiciare de timbru din tabloul privind impozitele si taxele 

locale pe anul 2018 aprobat prin HCL nr.96/28.11.2017;

        Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in data 

de 10.04.2018;

        Avand in vedere:

- Expunerea de motive a primarului comunei,d-nul Rotaru Dumitru;

- Referatul compartimentului financiar contabil taxe si impozite locale,din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei;

- Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife,precum si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative;

- Prevederile art.20,alin.1,lit.b  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu 

modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,coroborat cu 

prevederile HG nr.367/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

- O.U.G. nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015,privind Codul Fiscal;

- Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde;

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

din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare;

                                                                                  HOTARASTE

          Art.1. Se aproba eliminarea taxelor extrajudiciare de timbru si a altor tarife asimilate 

acestora,astfel cum sunt prezentate in Anexa nr.1,care face parte integranta din prezenta 

hotarare;



          Art.2. Prezenta hotarare  modifica in parte Hotararea Consiliului Local nr.96/28.11.2017 

privind aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul fiscal 2018 ;

         Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei prin 

compartimentul financiar contabil,taxe si impozite locale,precum si celelalte compartimente de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

         Art.4  .   Prezenta hotarare va fi comunicata de secretarul comunei in termenul legal 

Institutiei Prefectului judetul Braila,Primarului,compartimentului financiar -contabil,taxe si 

impozite locale,si se va aduce la cunostinta publica prin afisare  .

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                         CONTRASEMNEAZA,

                Bicoiu Dan                                                                                           SECRETAR COMUNA

                                                                                                                                      Viorel Zodila 


