ROMANIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL PERSINARI
PRIMAR
NR. 244/11.01.2013

Vizat pentru legalitate
SECRETAR
Gheorghe Preda Gabriela Mariana

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 40/2012 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pe anul 2013
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile Titlului IX-Impozite şi Taxe Locale , art. 292 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile HG nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
- referatul de aprobare al domnului primar Marian Bunea, înregistrat sub nr.243/11.01.2013;
-raportul de specialitate înregistrat sub nr. 245/11.01.2013 al compartimentului de specialitate din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Persinari;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art. 1- Articolul 1 al HCL nr. 40/2012 a Consiliului Local Perşinari se modifică după cum
urmează :
« Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013 sunt stabilite în conformitate
cu prevederile HG nr. 1309/2012 şi se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre, anexă care face parte
integrantă din prezenta hotărâre ».
Art. 2.-Articolele 2, 3 şi 4 ale HCL nr. 40/2012 a Consiliului Local Perşinari rămân
neschimbate.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă biroul financiar contabil, iar
secretarul comunei Gheorghe Preda Gabriela Mariana se obligă să comunice prezenta hotărâre
persoanelor interesate.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr. 40/2012 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013

În decembrie 2012 în Monitorul Oficial al României - Partea I, a fost publicată HG nr.
1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, hotărâre prin care a fost
aprobată o nouă anexă, care a modificat anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Totodată, având în vedere prevederile art. 292 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal care arată că “în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă
în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la
3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare„ şi având în vedere şi faptul că sunt
necesare fonduri suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor preconizate a fi cuprinse în bugetul
anului 2013, iar actualele venituri nu acoperă în totalitate valoarea investiţiilor care se preconizează a
se realiza în acest an, propun aprobarea unei hotărâri de consiliu local prin care să fie modificată HCL
nr. 40/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 şi actualizată cu noile
niveluri ale impozitelor şi taxelor locale, conform HG nr. 1309/2012.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr. 249/12.01.2013

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 modificarea HCL nr. 40/2012 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013
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 22.01.2013, orele 14,00 .
Persoana de contact secretar Gheorghe- Preda Gabriela -Mariana.

PRIMAR,
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