
Art.1. Se abroga ANEXA - Lista cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru din
Hotararea consiliului local nr. 56 din 24.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 201 7, a tarifelor si chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apartin
domeniului public si privat al comunei Dobrin.

Art. 2. Celelalte preve3deri ale HCL nr. 56/24.11.2016 raman neschimbate.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul comunei si

aparatul de specialitate al primarului.
Art.4. Persoana nemultumita se poate adresa impotriva prezentului act administrativ

instantei competente in conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrati v.

Art.S. Prezenta se comunica cu:
- Institutia prefectului judetului Salaj;
- Primarul comunei Dobrin;
- Compartiment contabilitate;
- Site - ul www.comunadobrin.ro;
- Dosar Hotarari.

HOTARAsTE:,

- expunerea de motive a primarului cu nr.1901l24.04.2017 raportul compartimentului de
impozite si taxe locale cu nr. 1906/24.04.2017 si avizul comisiei de specialitate cu nr.
-prevederile artA si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
- prevederile art.VI din Legea nr. 112017 privind eliminarea unor taxe si tarife, pre cum si
pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- prevederile art.36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."c" din Legea 215/2001 privind adrninistratia
publica locala, republicata cu modificarile si completari ulterioare,

In temeiul art. 45 alin. (l) din Legea nr. 215/2001;

Avdnd in vedere:

Consiliullocal al comunei Dobrin;

...., "HOTARAREA Nr.27.
Din data de 26.04.2017.

Privind abrogarea anexei- Lista cuprinziind taxele extrajudiciare de timbru din Hotariirea
consiliului local nr. 56 din 24.11.2016 privind stabilirea impozitelor # taxelor locale
pentru anul 2017, a tarifelor si chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apartin

domeniului public si privat al comunei Dobrin
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