ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA CARA$OVA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind stabilirea impozitelor
Consiliul Local
qedinla ordinard

al

gi taxelor locale pe anul 2011

comunei Caraqovajudelul Carag-Severin, intrunit in

;

AvAnd in vedere:
expunerea de motive la proiectul de hotdrdre;

-

-

avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local

gi

raportul

compartimentului de resorl ;
- prevederile Legii nr.57112003 privind Codul fiscal,Titlul ,,lmpozite qi taxe
locale", cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.4412004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii w.511/2003, modificatd prin HG. nr.1861/2006;
- prevederile If.G. nr. 95612009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele gi taxele iocale qi alte taxe asimilate acestora, precum gi amenzile
aplicabile in anul 2010;
- prevederile O.G.9212003, privind Codul de procedurh fiscald, cu modificdrile
qi completirile ulterioare;

-

privind finanlele publice locale, cu
prevederile Legli nr.27312006
rrodificarile ;i completdrile ulterioare;
in temeiul afi.36 alin.4lit.c) , art.45 alin.2 lit.c ai art.115 alin.1 lit.b) ale Legii
nr.21 5 12001 privind administratia publicd locald,republicatd
HOTARA$TE:

Art.l.

Se

stabilesc impozitele

qi taxele locale pentru anul 2011, dupd cum

umeazA:

a.

Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevdzute in anexa cuprinzind
impozitele qi taxele locale pentru anul 2011, care face parte

integrantd din prezenta hotirdre.
b. Impozitul gi taxa pe clddiri,in cazul persoanelor juridice,se calculeazd
prin aplicarea cotei de 1,50% asupra valorii de inventar a
clddirii,inregistratA in contabilitatea acestora;
c. in cazul unei clddiri care nu a lost reevaluatl in ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referinJd,cota impozitului se stabileqte la 10% asupra
valorii de inventar a clddirii.
Art.2. Impozitul/taxa pe clddiri, teren qi mijloace de transport , se pl5te$te
anual,in doud rate egale,pdnd la data de 31 marlie gi 30 septembrie inclusiv.
Art.3. Pentru plata cu anticipalie a impozitului/taxei prevAzute la arr.2, datorat
pe intregul an de cdtre contribuabili,pdnd la data de 31 marlie a anului respectiv
inclusiv,se acordd o bonifica{ie de I0%.
Art.4. Impozitul anual pe clddiri, teren, mijloace de transport, datorat aceluiaqi
buget local de cdtre contribuabili, de pdnd la 50 lei inclusiv, se plate$te integral pAn[
la primul termen de plat6; in cazul in care contribuabilul deline in proprietate mai

multe clddiri amplasate pe raza aceleia$i unitatri administrativ teritoriale, suma de 50
lei se referd la impozitul pe clddire cumulat.
Art.S. Creanlele fiscale restante,datorate bugetului local,mai mici de 10
Iei,aflate in sold la finele anului,se anttleazd.
Art,6. Pentru determinarea impozitului/tarei pe clddiri qi teren, pentru anul
201 1,se menline delimitarea zonelor aprobate prin H.C.L. nr. 10/2003.
Art.7. Pentru anul hscal 2}I1,beneficiazd. de scutire la plata impozitului pe
cladiri qi teren,persoanele fizice beneficiare ale Legii nt.41612001.
Art.S. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredin{eazd
compartimentul fiscal din cadrul primiriei.
Art.9. Prezenta hotdrAre intrd in vigoare la data de 01.01.2011 ,va fi adusd la
crinostinle publicd prin afiqare,se va publica in Monitorul oficial al judelului caraqSeverin gi se va comunica:
- Institujiei Prefectului judelului Caraq-Severin
- Primarului comunei Caragova
- Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
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