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HOTĂRÂREA NR 112 
Din 29.11.2015 

 privind  nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si alte 
taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicate în anul 2016, 

la nivelul orasului Odobesti 

 

Consiliul local al oraşului Odobeşti 
întrunit în şedinţă ordinară 

 

-  văzând , raportul de specialitate al Serviciului Buget – Finanţe, precum şi raportul de 

avizare al comisiei de specialitate la proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus; 

- avand in vedere prevederile  Legea  227/2015 privind Codului fiscal , Titlul IX 

impozite si taxe locale 

- In baza art. 36 alin.  (2),  lit. „b” si alin (4) lit „c”, precum  si  in temeiul art. 45 

alin. (2) litera c din Legea nr. 215/2001 privind administratia  publica locala, republicata , 

cu modificarile si completarile   ulterioare, 

 

           Hotărăste: 

     

   

                  Art.1 Se stabilesc impozitele si taxele locale prevazute la titlul IX din 

  Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 

anul 2016.  Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale asimilate 

acestora, precum si amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2016 la nivelul 

Orasului Odobesti sunt prevazute în anexele 1 – 17 la prezenta hotărâre. 

   

Art.2 Se stabilesc zone fiscale din cadrul localităţii , în funcţie de poziţia 

terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente 

specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-

edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului , 

conform anezei 18 la prezenta hotarare. 

 

 
                   



                    Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Vrancea în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

grija Primarului oraşului Odobeşti. 

 

 

 
  Preşedintele de şedinţă, 

          Coman Daniela 

                     Contrasemnează: 

                                                                                             Secretarul oraşului Odobeşti 

                                                                                                    S.S. Jr. Bouroş Ştefan 

 


