ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 1/2016
cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 92/2015 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 ianuarie 2016,
analizând Expunerea de motive a Primarului privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pe anul 2016, Raportul de specialitate al Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe,
avizul Secretarei comunei şi raportul Comisiei de specialitate nr. 1,
având în vedere prevederilor din Titlul al IX-lea din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art.59 si art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “b” coroborat cu alin. (4) litera “c”,
respectiv art. 45 alin. (2) litera „c” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Articol unic –H.C.L. nr. 92/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul
2016 se modifică, după cum urmează:
1. În preambulul hotărârii în loc de ”Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu
modificările şi completările ulterioare” se va citi ”Legea 227/2015 privind Codul fiscal”.
2. În anexa hotărârii, se modifică art. 484 după cum urmează:
”Art. 484. - Taxe speciale
În baza prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
si protectia persoanelor, republicata, care prevăd că pentru plata serviciilor de paza se poate
institui taxe speciale, Consiliul Local Ozun stabilește taxa specială de pază. Acesta este egală
cu 20% din valoarea impozitului plătit pentru clădire. Sunt obligați la plata taxei persoanele
care dețin proprietăți - imobile construcții - în una dintre localitățile: Ozun, Sântionlunca,
Bicfalău, Lisnău. Locuitorii satelor Lisnău Vale, Lunca Ozunului și Măgheruș, precum și
pentru gospodăriile din celelalte sate componente ale comunei unde toți locuitorii sunt de
peste 70 de ani, vor plăti o taxă fixă de 1 lei/casă. Persoanele care dețin două sau mai multe
proprietăți (imobile cu clădiri) pe teritoriul administrativ al comunei Ozun și au domiciliul
stabil sau reședința pe raza comunei Ozun, sunt obligați la plata unei contribuții de 15% și
pentru al doilea proprietate, respectiv și 10 % pentru al treilea proprietate, din suma
datorată, stabilit pentru contravaloarea prestației de pază la primul imobil (unde are
domiciliul ori reședința).”
3. În anexa hotărârii, se completează art. 485, introducându-se un nou alineat, alineatul
(1), înainte de alineatul (2), cu următorul cuprins:
”(1) Sunt scutiți de la plata taxei speciale:

a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor
de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei
si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor
folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu
caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in
unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire,
activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile
legii;
f) reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor
incadrati in gradul I de invaliditate.”
Ozun, la 15 ianuarie 2016.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Molnár András

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

Difuzare:
−
1 ex. afisare
−
1 ex. contabilitate
−
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
−
1 ex. Primar

