ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CISLAU
CONSILIUL LOCAL

« Proiect »

HOTARARE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in
anul fiscal 2014
Consiliul local al comunei Cislau, judetul Buzau,
Avand in vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei Cislau, privind aplicarea impozitelor pe anul 2014,
inregistrat sub nr.____/_____;
-Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate, privind aplicarea impozitelor si
taxelor pe anul 2014, inregistrat sub nr.____/______;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor specialitate al Consiliului Local, _____/2013;
-Prevederile Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul fiscal,
Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile art. 36 alin. (4) lit. “c” art.27,art.35 alin. (2) lit.,, b", alin. (4) lit.,, c", din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată ; -Prevederile art. 6 alin. (1) lit. „ k” din
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, actualizata, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii 117/1999, privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Prevederile anexei Hotararii de Guvern nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul
2013;
-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Codului fiscal, pct.224 şi pct. 290^1 alineat (2); ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
-Prevederile art. 18 alin.(2) din Ordinul nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului- cadru al
serviciului de salubrizare a localitatilor;
In temeiul art. 36, alin (2) lit. « b » , alin 4, lit « c » si art .45 din Legea administratiei publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Incepand cu data de 01.01.2014, Hotararea Consiliului local al comunei Cislau nr. 58/2012 isi
inceteaza aplicabilitatea.
Art.3. Biroul buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale va aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.4. Secretarul comunei Cislau va asigura aducerea la cunostinta publica si transmiterea prezentei
hotarari autoritatilor, institutiilor si persoanelor fizice si juridice interesate.
Initiator,
Primar,
Mitroiu Dumitru
Avizeaza pentru legalitate,
Secretar, Florea Valentina

