ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL VĂRĂDIA

HOTĂRÂRE
privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora,
precum și amenzile aplicabile în Comuna Vărădia, începand cu anul 2015

Consiliul Local al Comunei Vărădia, întrunit în şedinţă ordinară in data de 26.11.2014;
Având în vedere :
-

proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, si raportul de avizare al
comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei Vărădia.
- prevederile Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul
fiscal, Titlul IX privind impozitele şi taxele locale ;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal; ale Hotărârii Guvernului nr.1309/27.12.2012 privind
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013,
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
În temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.45
alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 – Se aprobă valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate
acestora, precum și amenzile aplicabile în Comuna Vărădia, începand cu anul 2015, astfel
cum sunt prezentate în Anexa nr.1 la prezenta.
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Art.2 - Taxele prevazute la art.1 al prezentei hotarari constituie venituri la bugetul local al
Consiliului Local Varadia ,fiind aplicabile fara discriminare intre toate categoriile de contribuabili
in termenele si conditiile stabilite de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare
Art.3 – În cazul contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice, pentru plata cu
anticipaţie până la data de 31.03.2015 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a
impozitului pe mijloacele de transport,se acordă bonificaţie în cuantum de 10% .

Art.4-Prezenta

hotărâre

intră

în

vigoare

începând

cu

data

de

01.01.2015.

La data intrării în vigoare a prezentei , se abrogă orice prevedere contrară.

Art.5 -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeză Primarul Comunei
Vărădia , Compartimentul Contabilitate ,Resurse Umane ,Taxe şi Impozite Locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.

Art.6- Prezenta hotarare se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei,un
exemplar compartimentului de contabilitate ,taxe si impozite si un exemplar se va inainta
Institutiei Prefectului judetului Caras-Severin ,in conformitate cu Art.115 pct.3 lit „b” din
Legea nr.215/2001,privind Administratia Publica Locala ,republicata si cu modificarile
ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
MĂGĂRIN DĂNUŢ-FLORIN

Vărădia la 26.11.2014
Nr.- 86 -

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CLIMESCU CIPRIAN –MARIAN
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