ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL COMUNEI BABANA
HOTARARE NR.38
Privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2015, in Comuna
Babana, jude(ul Argeg
Consiliul Local al Comunei Babana, iudetul Argeg, intrunit in sedinld ordinard in
data de 23.09.2014;

LuAnd

in

consideratie Raportul compartimentului Taxe

si Impozite din

cadrul

Biroului Financiar-Contabil al Primariei Cornunei Babana integistrat

cu

nr.3960112.08.2014;

Av6nd in vedere avizul Comisiei de Buget - Finante din cadrul Consiliului Local
al Comunei Babana pentru proiectul de hot[rdre men{ionat mai sus

VdzAnd prevederile afi.36, alin.(1),

public[ locald, republicatd

din Legea

;

21512001

privind administra{ia

;

in conformitate cu prevederile:

-

art.36, alin.(2) lit. B) cu trimitere la alin. (4), lit.c) din legea men{ionatd mai sus

;

Titlul IX <In-rpozitele si taxele locale > si art. 281 din Legea nr.57112003, privind
Codul Fiscal, modificata si completata de O.U.G. nt.5912010

-

H.G.nr.44l20O4 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
51112003, privind Codul Fiscal

-

;

H.G nr.956119.08.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale qi alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul
fiscal 2010;

-

O.G.nr .9212003

privind Codul de procedura fiscala, republicatd cu modifrcarfie

compl diarile ulterioare

-

qi

;

H.G. nr.1050/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a O.G. m.9212003
privind Codul de procedura fisca16;

-

Legii nr.21312006, privind finantele publice locale, cu modific[rile qi completlrile
ulterioare:

in

temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit.c) din Legea nr.21512001 privind

administratia publica locala, republicata;

HorARAgrE:
Art.1. Se stabilesc valorile irnpozabile, impozitele, taxele qi amenzile, in

sume

fixe sau cote procentuale, pentru anul 2015, astfel curn sunt redate in Anexele nr.1-

5,

care fac parte integrantf, din aceastd hotdrdre.

Art.2. Nivelul bonificatiei pentru anul 2015 se acordd in cuantum de 10%
pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cadiri/pe teren/mijloace de transport, datorat
pentru intregul an, de cdtre contribuabulii persoane frzice si juridice p6nd la data de 31
martie 2015.

Art.3. hnpozitul/taxa pe clSdiri, irnpozitul/taxa pe teren qi impozitul

pe

mijloacele de transport sunt creanle fiscale anuale, care se pldtesc in douSrate egale, pdnd
la 31 martie qi 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele enunlate, contribuabilii
datoreaz'a

majordri de int6rziere stabilite potrivit reglementdrilor legale in vigoare

Art.

. Se stabileste cota impozitului pe cladiri, pentru persoane juridice, in

cuantum de l,5o/o ca si in anul precedent

Art.S. Prezenta hotdr6re se aplicd pentru plata impozitelor qi taxelor
datorate pentru anul 2015 qi

intri in vigoare incepdnd cu data 01.01 .2015.

Art.6. Prezenta hotdr6re, insotild de anexe, va
cunoqtinla publica qi va

locale

fi transmisd

Presedinte de sedinta,

fi

afiqati pentru aducerea

atAt celor in catza, c6t qi celor

in drept.

contrasernneaza,
secretar,

Nr.38
Adoptata in sedinta ordinara din data de 23.09.20r+
Cu un numar d. ll- voturi din numaml de 1I consilieri in functie.

la

