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AvSnd in vedere;

Y

prevederile Legii nr. 215|2OOL- a administraliei publice locale; cu modificirile ulterioare;
prevederile Legii nr. 57tl2oo3 - actualizata -titlul tx - privind codul Fiscal
OUG nr. 59l2Ot:O privind impozitele sitaxele locale,
oUG nr. 47l2or2 pentru modificarea gi completarea unor acte normative gi reglementarea
unor misuri fiscal -bugetare,
HG nr. 44.l20o4- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/20e3
privind Codul fiscal, modificat cf. H.G. nr. LSOglZOtl
erpunerea de motive a iniliatorului;

raportul compartimentului de specialitatg
Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului Local,
HG nr. t309l20rz privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele gi taxele locale gi
alte taxe asimilate acestora, precum gi amenzile aplicabile incep6nd cu anul 2013,
ordonanta U2ot3 privind reglementarea unor misurifinanciar-fiscalein domeniulimpozitelor
gi taxelor localg
Ordonanla nr.8l2013 pentru modificarea gi completarea Legii nr.S7tl2Ufi3 privind Codulfiscal
gi reglementarea unor mdsuri financiar - fiscale
HotirSrea Consiliului Local Rogia de Amaradia nr. 28 din 25.10.2012 privind stabilirea nivelului
impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2013,

Hotirirea Consiliului

Local Rogia de Amaradia nr. 1 din 18.01.2013 privind stabilirea nivetului
impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2013,

v

ln baza prevederilor aft.27, art. 36 alin. 2 lit. ,,i", alin. 4 lit ,,c,,,
art.45 alin.2lit.,,C din Legea nr.215/2001
privind administralia publica locala, republicata:

HOTARASTE

Art.l. lncepind cu 1 februarie 2013, niveturile pentru valorile impozabile, impozitele gi
taxele locale gi alte taxe asimilate acestora, precum gi amenzile sunt cete din HG nr.,iS}glz}t2

privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele gi taxele locale gi alte
taxe asimilate
acestora, procur, $ amenzile aplicabile inceplind cu anul2O!3,

Art. 2. Persoanele fizice care au achitat impozitele gi taxele tocale pentru anul 2013 gi
achiti integral pinii la data de 30 septembrie 2013 diferenlele rezultate in urma maJoririi
impozitelor gi taxelor gi altor taxe asimilate acestora, precum gi amenzilor, beneficiazi de
prevederile art. 255 alin. (2), art. 260 alin. {2} 9i art. 265 alin. (2} din Legea nr. STtlZof,3 privind
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10% pentru impozitul pe clidiri,
Codut Fiscal cu modificirile 9i completirile ulterioare (bonificatie

teren qi miilocul de transPort).
HotSrirea
Art. 3. incepAnd cu data de 1 tebruarie 2o13 igi inceteazb ap\icaUrlitatea
privind stabilirea nivelului impozitelor 9i
consitiului Local Rogia de Amaradia nr. 1 din 18.01.2013
taxelor locale pentru anul 2013,
25'10'2012 se
Art. 4. Anexa !a tlotiirarea Consiliului Loca! Rogia de Amaradia nr. 28 din
prezenta hotilrilre'
modificdgi se comple teazd cu Anexa care face parte din

Art.S.Compartimentuldespeciatitatedincadrutaparatuluipropriualprimaruluicomunei
t
prezentei hotarari'
Rogia de Amaradia, va duce la indeplinire prevederile

a

Nr. 6 din 30.01.2013

IED\N\4,

Contrasemneate, Secretar,
Bidila \ir\iana-E\ena

t{n/
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fost adoptat5 in gedinga deindati a Consiliului Local Rogia de Amaradia
din data de 3O ianuarie 2013 cu 9 voturi pentru din 13 consilieri in functie

Hotir|rea
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