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HOTARARE
pentru prorogarea termenului de 31 martie la 30 iunie 2020 ca termen pentru plata taxelor si impozitelor

locale si a bonificatiei care se acorda pentru achitarea acestora

Consiliul  Local al  comunei Bughea de Jos, judetul Arge§,
Avand ?n vedere :

> referatul de aprobare al initiatorului de proiect, fnregistrat sub numarul  1329 din data de 20.03.2020;
>  raportul  de  specialitate,  fntocmit  de  catre  compartimentul  Buget  contabilitate    din  cadrul  {iparatului  de

specialitate al primarului, in registrat sub num5rul  1330, din data de 20.03.2020;
Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Bughea de Sus;
£n  baza  art.  V  din  Ordonanta  de  Urgenta  nr.  29  din  data  de  18.03.2020  privind  unele  masuri  economice  si

fiscal-bugetare;

in conformitate cu prevederile art.129,  alin.( I), alin.(2),  litera "b", alin.  (4),  litera "c" din O.U.G. nr.  57/2019

privind ^Codul  Administrativ, cu modificarile si  completarile ulterioare;
139,  alin.(3),  litera "c" din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificarile si

HOTARASTE :
Art.1.  in  anul 2020,  termenul  de  31  martie  inclusiv,  prevazut  de  Legea nr.  227/2015  privind Codul  Fiscal,

Pen.trT  plata  taxelor  si  impozitelor  locale  (cladiri,  terenuri  si  mijloace  de  transport),  se  proroga  pang ]a  data  de  30
iunie  inclusiv.

Art.2.  in  anul  2020,  termenul  de  31  maliie  inclusiv,  prevazut  de  Legea nr.  227/2015  privind Codul  Fiscal,

pentru  acordarea  bonificatiei  stabilite  de  catre  Consiliul  Local  Bughea  de  Jos,  se  proroga pana  la  dat€i de  30  iunie
inclusiv.

Art.3.  Impozitul  anual   pe  cladiri,  pe teren,  pe  mijloacele  de transport,  datorate  bugetului  localL  al comunei
Bughea de  Sus,  de  catre contribuabili -persoane fizice / persoane juridice,  de pans la 50 de  lei  inclusi`J,  se plateste
integral pana lq primul termen de plata.

Art.4. In cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipatie a^impozitelor si taxelcHr locale pana
la data de  30  iunie,  se acorda bonificatie  in  cuantum  de  10  %,  cu  exceptia art.  3.  In  cazul contribuabililor persoane

juridice,  pentru  plata  cu  anticipatie  a  taxelor  si  impozitelor  locale  pana  la  data de  30  iunie,  se  acorda 1:ionificatie in
cuantum de  10 °/o, cu exceptia art. 3.

Art.5.  Cu  ducere  la indeplinire  se ?ns5rcineaza primarul  comunei  Bughea de Jos  si compartimi€ntul Taxe  si
impozite locale

Art.6.  Prezenta  hotarare  se  aduce  la  cunostinta  publica  prim  afisare  la  sediul  institutiei  si  !;e  comunica
Biroului  Financiar  Contabil,  primarului  comunci  Bughea  de  Jos  Si  Institutiei  Prefectului  -  Judetul  Arges  pentru
efectuarea controlului de legalitate.

Presedinte de §edintd ,
Consilier local,
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Contrasemneazd pentru le`[03'alitate
Secretar general,
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Total consilieri  13 din care  11  prezenti  11  voturi pentruo 0 voturi contra, 0 abtineri,


