ROMÂNI
JUDE UL CONSTAN A
COMUNA TOPRAISAR
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE nr. 27
pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 55/29.10.2009 privind
i actualizat prin
stabilirea impozitelor i taxelor locale, completat
H.C.L. nr. 1/2010 i H.C.L. 6/03.05.2010
Consiliul Local al Comunei Topraisar, întrunit în edin a ordinar din 06.08.2010;
Având în vedere:

Expunerea de motive a domnului primar Gheorghe Stelian;

Avizul Comisiei Buget-finan e;

Raportul compartimentului contabilitate i taxe i impozite;

Prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea i completarea legii nr. 571 /2003 privind
Codul fiscal;

Prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptata la Strassburg la 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27 i art. 30 ale legii nr. 273 din 29 iunie
2006 privind finantele publice locale;

Prevederile Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Prevederile OUG nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Avizul de legalitate al secretarului;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(4) lit. “c” i art 45, alin. (2) lit. “c” ale Legii 215/2001, privind
administra ia public local , republicat ,

HOT R
Art.1:

TE:

Se modific anexa 1 la H.C.L. nr.
55/2009 modificat
i completat prin
H.C.L. nr. 1/2010-IMPOZITUL I TAXA PE CL DIRI- pct. 2 MAJORAREA
IMPOZITULUI DATORAT DE PERSOANELE FIZICE CE DETIN MAI MULTE
CLADIRI paragraful 1 dup cum urmeaz :
„Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca
locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa
cum urmeaza:
a) cu 65 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
Prevederile anterioare nu se aplica persoanele fizice care de in în proprietate cl diri
dobândite prin succesiune legal .
În cazul de inerii a dou sau mai multe cl diri în afara celei de la adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determin în func ie de ordinea în care propriet ile au fost dobândite,
a a cum rezult din documentele ce atest calitatea de proprietar.
Persoanele fizice prev zute anterior au obliga ia s depun o declara ie special la
compartimentele de specialitate ale autorit ilor administra iei publice locale în raza c rora î i
au domiciliul, precum i la cele în raza c rora sunt situate celelalte cl diri ale acestora. “
Se modific anexa 3 la la H.C.L. nr. 55/2009 modificat
i completat
Art. 2.prin H.C.L. nr. 1/2010 IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 1.
VALOAREA TAXEI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU TOATE
CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE paragraful 1.1, pct 3-5 din tabel dup cum
urmeaz :

„1.1. In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de
transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea
fiecarei grupe de 200 de cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din
tabelul urmator:
Suma, in lei, pentru
Nr.
Tip de autovehicul
fiecare grupa de 200
Crt.
cmc sau actiune din
aceasta
1.
Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu
8
capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv
2.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
1601
18
cm3 si 2000 cm3 inclusiv
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2001
72
3
3
cm si 2600 cm inclusiv
4.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3
144
si 3000 cm3 inclusiv
5.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001
290
cm3
6.
Autobuze, autocare, microbuze
24
7.
Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata
30
de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele
de teren din productie interna
8.
Tractoare înmatriculate
18
* In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru
motocicletele, motoretele si scuterele respective.”
Art. 3.Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de impozit
rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei hot râri este 31 decembrie 2010.
Art. 4.Persoanele fizice care achita integral pana la data de 30 septembrie 2010
impozitele recalculate in urma aplicarii prevederilor prezentei hot râri, pentru
diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia stabilita prin Hotarârea Consiliului
Local nr. 55/2009 modificat
i actualizat prin H.C.L. nr. 1/2010 i H.C.L. nr.
7/2010.
Art. 5.Hotarârea Consiliului Local nr. 55/2009 modificat
i actualizat prin
H.C.L. nr. 1/2010 i H.C.L. nr. 7/2010 se va actualiza în mod corespunz tor i se
va republica în mod corespunz tor prin grija secretarului.
Art. 6.Secreterul comunei Topraisar se va îngriji de aducerea la cuno tin a
contribuabililor a prezentei hot râri prin afi are i prin publicare pe pagina de
internet a Prim riei.
Art. 7.Secretarul comunei va comunica prezenta hot râre Primarului Comunei
Topraisar, compartimentelor de specialitate din prim rie i spre tiin a Prefecturii
Jude ului Constan a;
Prezenta hot râre a fost adoptat , cu un num r de ____ voturi pentru, ___ voturi contra,
____ab ineri din num rul total de 15 consilieri în func ie.
TOPRAISAR
NR.27/06.08.2010

PRE EDINTE DE EDIN

,

L.S.

…………………………….…………………………
DATCU MATEI

Vizat pentru legalitate:
SECRETARUL C O M U N E I
TOPRAISAR
…………………………….…………………………
cons.jur.
GUZG Cristina

