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                             AVIZ DE LEGALITATE 
              asupra proiectului de hotarare pentru modificarea     
   H.C.L.nr.60/28.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor  
                               locale pentru anul 2018 
 
 
         Analizând proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2018, prin modificarea H.C.L.nr.60/28.12.2017 
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, 
         Având în vedere prevederile  titlului lX – Impozite si taxe locale din 
O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal , 
         inand cont de prevederile Titlului IX –Impozite si taxe locale , 
art.453 – art.495 , Titlul XI – Dispozitii finale , din legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare , 
        Având in vedere prevederile din H.G.nr.1/2016 privind normele 
metodologice de aplicare a legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu 
modificarile si completarile ulterioare , si anume : titlul IX- Impozite si taxe 
locale , cap.l –dispozi ii generale , cap.ll –impozitul pe cladiri si taxa pe 
cladiri , cap.lll- impozitul pe teren si taxa pe teren, cap.IV-impozitul pe 
mijloacele de transport ,cap.V- taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor 
si autoriza iilor de construire , cap.VI –taxa pentru folosirea mijloacelor de 
reclama si publicitate , cap.IX –alte taxe locale , cap.X –dispozi ii finale, 
         Luând act si de prevederile art.20 alin.1 lit.b din legea  
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  
         Luând act de nota de fundamentare a viceprimarului localitatii , 
precum si de raportul biroului contabilitate , impozite si taxe,        
         În temeiul prevederile art. 36 alin. 4 lit.c, art.117 lit.a din  
legea nr. 215/2001, legea  administratiei publice locale , republicata , cu 
modificarile si completarile ulterioare , 
         Secretarul comunei Gura Vitioarei , judetul Prahova , 
 



Avizeaz  favorabil proiectul de hotarare pentru modificarea hotărârii 
Consiliului local nr.60/28.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2018 , conform anexelor nr.1- nr.4 care fac parte 
integranta din proiectul de hotarare .      
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