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  w w w . l a c u s t e n i . r o  

 

 HOTĂRÂREA NR. 22/2017   
                            

                   Privitor la : modificarea punctului II.2 din anexa 8 la Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 
25/28.10.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017 . 
 
            Consiliul Local Lăcusteni, întrunit în şedinţă ordinară din data de 10.04.2017, la care participă un 
nr. de 9 din 9 consilieri locali în funcţie. 
           Văzând că  d-nul. consilier  IOJA MIHAI, a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile aprilie, 
mai, iunie 2017. 
             AVÂND în vedere: 
             Expunerea de motive nr. 1232/04.04.2017, prezentată de d-nul Bocşaru Cosmin, primar al 
comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
             Raportul de specialitate nr. 1209/04.04.2017, al secretarului comunei Lăcusteni, prin care 
propune aprobarea modificării punctului II.2 din anexa 8 la Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 
25/28.10.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017, întrucât dintr-o eroare a 
fost redactat „Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de 
cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achiziţiei clădirii” în 
loc de „Clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative 
agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de 
legislaţia în domeniul ajutorului de stat.” cum este prevăzut la art. 456 alin (2) lit. p) din Legea nr. 
227/2015, privind Codul Fiscal; 
             Avizul comisiilor de specialitate care propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul nr. 
1287/10.04.2017, de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul localităţii; 
             În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 456 alin (2) lit. p) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) 
din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările 
ulterioare; 
             În temeiul art. 115, lit. b) din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata 
cu modificările si completările ulterioare, cu 9 voturi „pentru”, adoptă următoarea 
 

                 HOTĂRÂRE:  
             Art. 1. Se aprobă modificarea punctului II.2 din anexa 8 la Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni 
nr. 25/28.10.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017, care va avea 
următorul cuprins: 

"2. „Clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile 
cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv 
prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat.” 
 Art. 2.  Primarul comunei, va lua măsuri pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, 
prin compartimentul de specialitate. 
           Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea, pentru controlul 
legalităţii, Compartimentului financiar contabil şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei. 
 
                                                              Lăcusteni,  10.04.2017 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       Contrasemnează:  
                  IOJA MIHAI                                      SECRETAR   
                                 BRĂNESCU ADRIAN          
   


	 HOTĂRÂREA NR. 22/2017  
	             Expunerea de motive nr. 1232/04.04.2017, prezentată de d-nul Bocşaru Cosmin, primar al comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;

