ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr. 4612/14.09.2011

ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la
cunoştinţa publică:
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI INIŢIAZĂ
HOTĂRÂRE:

URMĂTORUL PROIECT DE

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2012
Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării
hotărârii precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus
menţionate pot fi trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau
depuse direct, până pe data de 25.09.2011, orele 14,00 .
Persoană de contact secretar Gheorghe Preda Gabriela Mariana.

PRIMAR,
Marian BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
Gheorghe Preda Gabriela Mariana
Nr.4611/14.09.2011
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locala pe anul 2012

-

PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
prevederile Titlului IX-Impozitele si taxele locale din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile H. G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile H.G. nr.956/2009 Privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele ,
taxele localesi alte taxe assimilate acestora, precum si amenzile aplicabile .
prevederile art. 36 alin. (1) , alin(2) lit. b) si alin.(4) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile Legii 17/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru cu modificarile si
completarile ulterioare;
raportul de specialitate inregistrat sub nr. 4614/14.09.2011 al compartimentului de
specialitate al Primariei Persinari ;
raportul de avizare al comisiei de specialitate al Primariei Persinari ;
raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Persinari ;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;
PROPUNE :

Art.1 – Se completeaza impozitele si taxele locale pe anul 2012 asa cum rezulta de la anexa
1 la prezenta hotarare, care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 2 –Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de
constriure ihn cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren pe anul 2012 se
stabileste urmatoareadelimitare a zonelor : pentru intravilan zona A, pentru extravilan tot
zona A.
Art.3 –Scutirile si facilitatile pentru persoanele fizice si juridice se aplica conform
prevederilor in vigoare.
Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă compartimentul financiar
contabil, iar secretarul comunei Gheorghe Preda Gabriela Mariana se obligă să comunice
prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PRIMAR
MARIAN BUNEA

PRIMARIA PERSINARI
JUDETUL DAMBOVITA
NR 4610 / 14.09.2011

REFERAT
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012

Ca urmare a aparitiei H.G.nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2010 se impune
stabilirea impozitelor si taxelor locale si de prevederile H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea normelor
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu completarilor si modificarile ulterioare
pentru anul viitor tinand cont de prevederileLegii 571/2003 privind Codul Fiscal.
Impozitele locale pentru anul bugetar urmator sestabilesc prin hotatarea consiliului local
tinand seama de hotararea guvernului prin care se stabilesc aceste taxe. Tinand cont de cele aratate
mai sus se propuneproiectul de hotarare cu privire la stabilirea si majorarea impozitelor si taxelor
locale pe anul 2011.

PRIMAR
BUNEA MARIAN

