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HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.
Consiliul local George Enescu întrunit în şedinţa ordinară din data
de 30 decembrie 2009,
analizând Expunerea de motive nr. 2521/26.11.2009 prezentată de
primarul comunei prin care arată necesitatea stabilirii valorilor impozabile,
impozitele şi taxele locale în sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2010,
având avizul favorabil al
Comisiei
pentru
programe
de
dezvoltare
economico-sociale,bugetfinanţe,administrarea domeniului public şi privat al comunei ,agricultură ,gospodarie
comunală ,protectia mediului,servicii şi comerţ.
Comisiei pentru învaţamănt,sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi sportive şi
agrement,
Comisia pentru administraţie publică locală,juridică,apărarea ordinii şi liniştei
publice,a drepturilor cetăţenilor.

văzând că a fost îndeplinită procedura prevazută la art. 6 din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul lX, privind impozitele şi taxele
locale, art.288 pct.(1) ; prevederile H.G nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct.224 şi pct. 290^1 alin.(2) ale H.G
nr. 956 din 19 august 2009 publicată în M.O al Romaniei
Partea l
nr.633/24.09.2009 , privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2010 ; ale Legii 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; ale Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,
în baza art. 27, art. 36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.c din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală,
în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale în sume fixe
sau cote procentuale, pentru anul 2010 astfel cum sunt redate în Anexa 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2
Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe
mijloace de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate
egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Pentru neplata la termenele enunţate la alin.1, contribuabilii datorează
majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.3
În cazul contribuabililor persoanelor fizice, pentru plata cu
anticipaţie, până la data de 31.03.2010 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe
teren şi a impozitului pe mijloace de transport se acordă o bonificaţie de 10%.
Art.4
- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului
Local al Comunei George Enescu nr. 16/29.05.2008 şi Hotărârea Consiliului
Local al Comunei George Enescu nr. 15/28.05.2009 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.5
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul
comunei George Enescu prin compartimentul financiar –contabil.
Art.6
Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Botoşani în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului comunei George Enescu.
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