
 

       HOTĂRÂRE 
 privind menținerea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 la nivelul anului 2016 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5721   /2016 

-raportul  inspectorului fiscal din aparatul de specialitate al primarului  comunei Daia 

 nr. 5722  / 2016 

-raportul de avizare al comisiei  economice și juridice nr. 6310 / 2016 

-prevederile cap.X , art.489-492 din Lg.nr.227 / 2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 -prevederile art.36, alin.4, lit,,c,,  din Lg . nr .215 / 2001 , republicata ,cu modificarile ulterioare 

-prevederile art.20, alin.1,lit,,b,,   din Lg.nr.273 / 2006 privind finanțele publice locale , cu modificarile si 

completarile ulterioare 

-prevederile art. 7 din Lg.nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică , republicată, 

cu modificarile si completarile ulterioare 
-prevederile Lg.nr.554/ 2004 contenciosului administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare 

-prevederile Lg.nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,cu modificările şi 

completările ulterioare 

 
 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

H O T A R A Ş T E 

 

 Art.1. Se mențin  impozitele și taxele locale  pentru anul fiscal 2017 la nivelul anului 2016 . 

 Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia și inspectorul 

fiscal din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia. 

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi făcută publică , prin afișare la sediul și pe site-ul primăriei comunei Daia  

. 
 Art. 4. Împotriva prevederilor prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestație la Tribunalul Giurgiu 

în termen de 30 de zile de la publicarea pe site-ul primăriei comunei Daia . 

 

 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

GHIDĂNAC FĂNEL      NICULINA CHIRAN 

 

 

 

DAIA, 28.112016 

Nr. 35 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei Daia 


