
         ROMÂNIA   JUDEŢUL COVASNA                COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 
 

 
  HOTĂRÂREA NR. 20/ 2016 

 cu privire modificarea HCL nr. 72/2015 privind stabilirea şi aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016 

 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţă ordinară din data de 

25 martie 2016, 
  
Având în vedere Proiect de hotărâre şi Expunerea de motive cu privire modificarea HCL 

nr.72/2015 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016, întocmit şi 
iniţiat de D- nul viceprimar, 

Având în vedere Raportul Compartimentului de specialitate, raportul de avizare al 
comisiei de specialitate şi avizul de legalitate al secretarei comunei; 

Având în vedere prevederile art. 6 pct. 2 din O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri 
financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, care aduce unele 
modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul  art. 45 alin. (2) lit. „c”, şi art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulteiroare 
 

 
 
 



HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 72/2015 în sensul că primul termen de 
plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren respectiv impozitul pe mijloacele de transport 
se prorogă de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016. 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 72/2015 şi va avea următorul cuprins “În 
cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 30 
iunie 2016 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de 
transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%”. 

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.04.2016. La data intrării 
în vigoare a prezentei, se abrogă orice prevedere contrară. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul 
comunei Zăbala, Compartimentul impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
 
 

Zăbala, la 25 martie 2016 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      DEMES BOTOND 
 
           CONTRASEMNEAZĂ 
         SECRETAR 
              COSNEAN ILEANA 
 


