ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI DRAGANESTI

HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local
nr.39/30.06.2011,privind impozitele si taxele
locale pentru anul 2012

Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi
taxele locale, art. 288 pct.(1); prevederile Hotărârii Guvernului nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului
fiscal, pct.224 şi pct.290^1 alineat (2); ale Hotărârii Guvernului nr. 956
din 19 august 2009 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, 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 nr.215/2001 a administraţiei
publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completărileulterioare, în temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b)
, alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 30/2011

Cosiliul Local al comunei Draganesti
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifica art.2 din Hotararea
nr.39/30.06.2011 care va avea urmatorul cuprins:

Consiliului

Local

„ In cazul persoanelor juridice,impozitul pe cladiri se calculeaza
prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar stabilita la
1,5 %.In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinta ,cota impozitului se stabileste la 10%,iar
pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referinta ,cota impozitului pe cladiri se stabileste la 30%.Cotele
mentionate se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in
contabilitatea persoanelor juridice”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează : Primarul comunei Draganesti, Secretarul comunei
Draganesti,
precum
si
Serviciul
Impozite
şi
Taxe
Locale.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prefectului judetului
Prahova în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Draganesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Draganesti __________
Nr._____

Contrasemneaza,
SECRETAR,
Angela Ene

