ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA POIENILE IZEI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 11
Din 29.05.2008

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009

Consiliul local al comunei Poienile Izei, intrunit in sedinta extraordinara in data de
29.05.2008;
Avand in vedere :
● Proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei, avizat de catre
secretar;
● Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al
Consiliului local;
● Avizul comisiei pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local, dat in
sprijinul proiectului de specialitate;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale:
In conformitate cu prevederile cap. IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare, punctul 22, alin. 1 din H.G. nr. 44/2004 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal si
H.G. nr. 1514/2006, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale
si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007;
In temeiul art. 36, alin. 4, lit. ,,c,, si art. 45, lit. ,,c,, din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, adopta in unanimitate
de voturi urmatoarea :

HOTARARE

Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele si taxele locale respectiv
amenzile contraventionale, aplicabile persoanelor fizice si juridice, pentru anul 2009, astfel
cum sunt prevazute in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, respectiv a impozitului pe
teren, datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice pana la 31 martie, se acorda o
bonificatie de 10%.

Art. 3. Persoanele prevazute la art. 284, alin. 1,2,3 si 4 din Legea nr. 571/2003 cu
modificarile ulterioare, sunt scutite de plata impozitului pe cladiri folosite ca domiciliu si
asupra terenului aferent acestora.
Art. 4. In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin calcularea
cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.
●

●

Pentru prima cladire inafara celei de la adresa celei de domiciliu, impozitul se
majoreaza cu 15% pentru cea de a doua cladire inafara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul se majoreaza cu 50%, pentru cea de a treia cladire inafara
celei de la adresa de domiciliu, impozitul se majoreaza cu 75%, pentru cea de
a patra cladire inafara celei de la adresa de domiciliu, impozitul se majoreaza
cu 100%; fac exceptie cladirile obtinute prin succesiune legala.
In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea
cotei de impozitare de 1% asupra valorii de inventar; in cazul cladirilor care
nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani, cota de impozitare este de 6% si se aplica
la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor
juridice.

Art. 5. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate este de 2% din valoarea
calculata; impozitul pe spectacole la lit. (a) este de 2%, la lit. (b) este de 5% din valoarea
calculata, taxa hoteliera este de 3% aplicabila la tarifele de cazare practicate de unitatile de
cazare.
Art. 6. Prezenta se comunica :
●
●
●
●
●

Institutiei Prefectului Maramures;
Primarului comunei;
Biroului contabilitate din primarie;
Cetatenilor comunei prin afisare;
La dosar.
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