ROMÂNIA
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HOTĂRÂREA
nr. _52_ din 27 decembrie
2010
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale
si alte taxe asimilate acestora aplicabile incepand cu 01.01.2011
pe raza comunei Dragomiresti , judetul Vaslui
Consiliul local al comunei Dragomireşti , judeţul Vaslui ;
Având in vedere :
 expunerea de motive a Primarului din care reiese necesitatea stabilirii de impozite si taxe locale
începând cu 01.01.2011 - pe raza comunei Dragomireşti , judeţul Vaslui ;
 raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei cu privire la nivelurile pentru valorile
impozabile , impozitele si taxele locale – aplicabile in anul fiscal 2011 ;
 avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local privind impozitele si taxele locale
aplicabile începând cu anul fiscal 2011 .
In conformitate cu :
 prevederile art. 287 si art. 288 din Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal modificat si
completat ulterior prin Legea nr. 343/2009 – privind aprobarea OUG 200/2008 si Legea nr.
367/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal ;
 prevederile pct. 224 , alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificata si completata ulterior ;
 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956/19.08.2009 publicata in Monitorul Oficial al României ,
Partea I , nr. 633/24.09.2009 – privind nivelurile pentru valorile impozabile si taxelor locale si
alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010 .
 prevederile din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare ;
In temeiul art. 27 , art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. „b” , alin. (4) , lit. „c” , art. 45 , alin.(2) ,
lit.”c” şi art.115 , lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ,
modificata si completata ulterior :

HOTARASTE
Art. 1 . Se stabilesc pentru anul fiscal 2011 - nivelurilor pentru valorile impozabile ,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora pe raza comunei Dragomireşti ,judeţul
Vaslui – taxe ce sunt in suma fixa sau cote procentuale, iar cele care sunt stabilite intre limite , la
valoarea maxima a acestora conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre .
Art. 2. (1) Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, se determina prin aplicarea
cotei de 0,1 % asupra valorii clădirilor determinata pe baza normelor prevăzute in Anexa nr. 1 si se va
ajusta in funcţie de rangul zonei in care este amplasata clădirea cu coeficientul de corecţie
corespunzător – pentru întreaga comuna stabilindu-se zona C .
(2) impozitul pe clădiri persoane juridice se determina prin aplicarea unei cote de impozitare
de 1,50 % ce se aplica valorii de inventar a clădirii, in situaţia in care ultima reevaluare s-a făcut după
data de 01.01.2007 .
(3) cota impozitului pe clădiri, in cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinţa, prevăzut la art. 253 ,alin.(6) din Legea nr. 571/2003, modificata,
privind Codul Fiscal , se stabileşte la 5 % .

Art. 3 . Se aproba ca toate localităţile comunei Dragomiresti sa fie incluse in „Zona C” ,
rangul IV , pentru ajustarea valorii impozabile a clădirii si pentru stabilirea impozitului pe terenul aflat
in intravilanul localităţii precum si a terenului din extravilanul localităţii .
Art. 4 . (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren si impozitul pe mijloace de
transport sunt creanţe fiscale anuale , care se plătesc in doua rate egale , pana la 31 martie si 30
septembrie inclusiv .
(2) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. 1 , contribuabilii datorează majorări de
întârziere stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare .
Art. 5 . Impozitul anual pe clădiri , pe teren , pe mijloace de transport, datorate aceluiaşi buget
local de către contribuabili , persoane fizice sau juridice , de pana la 50 lei inclusiv, fiecare , se plăteşte
integral pana la primul termen de plata .
Art. 6. (1) Valoarea impozabila a clădirii se reduce in funcţie de anul terminării acesteia , după
cum urmează :
a) cu 20 % pentru clădirile care au o vechime de peste 50 de ani de la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinţa ;
b) cu 10 % pentru clădirile care au o vechime cuprinsa intre 30 ani si 50 ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţa .
(2) In cazul clădirii utilizate ca locuinţa a cărui suprafaţa construita depăşeşte 150 mp , valoarea
impozabila a acesteia se majorează cu cate 5 % pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia .
Art. 7 .(1) In cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie pana la data de
31.03.2011 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloace de transport , se
acorda o bonificaţie de 10 % .
(2) In cazul contribuabililor persoane juridice , pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
clădiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloace de transport , nu se acorda bonificaţie .
Art. 8 . Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite si taxe locale si
Hotărârile Consiliului Local al comunei Dragomiresti cu impact asupra impozitelor si taxelor locale
din perioada 2005-2011 , este cuprinsa in Anexa nr. 2 la prezenta .
Art. 9. Se aproba regulamentul privind procedurile de acordare de facilitaţi fiscale de scutire
sau reducere la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren , pentru persoanele fizice cu
venituri mici, astfel cum este redat in Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre .
Art. 10 . Se aproba lista facilitaţilor fiscale acordate contribuabililor din comuna Dragomiresti
pentru impozitele si taxele datorate de aceştia in anul 2011 , astfel cum este redat in Anexa nr. 4 .
Art. 11 . Prezenta hotărâre se aplica pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pentru
anul 2011, si intra in vigoare începând cu data de 01.01.2011, data la care orice dispoziţii contrare îşi
încetează aplicabilitatea .
Art. 12 . Normele cuprinse în prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi ale HGR nr. 956/2009
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2011
Art. 13 . Un exemplar din prezenta hotărâre privind stabilirea de taxe si impozite locale va fi
înaintat Instituţiei Prefectului Vaslui pentru controlul legalităţii actelor si va fi afişat la sediul
Primăriei comunei Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Art. 14 . Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie in termen de 15
zile de la afişare .
Art. 15 . Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul comunei si biroul
contabil din cadrul Primăriei comunei Dragomireşti , judeţul Vaslui .
DRAGOMIRESTI , Data: 27. decembrie 2010
Preşedinte de şedinţa ,
Consilier GRIGORI MIHAI
Contrasemnează ,
Secretar al comunei Dragomiresti ,
Stoinea Geani Nonel

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU
BUGET ,FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI
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AVIZ
la Proiectul de hotărâre
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale
si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2011 pe raza
comunei Dragomiresti ,judeţul Vaslui .
Comisia de specialitate pentru „ Buget , finanţe ,administrarea domeniului public si privat al
comunei , programe de dezvoltare economico – sociala , agricultura, gospodărie comunala , protecţia
mediului, servicii si comerţ „ din cadrul CONSILIULUI LOCAL al comunei DRAGOMIRESTI ,
judeţul VASLUI , analizând = PROIECTUL DE HOTARARE privind stabilirea nivelurilor
pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile in
anul fiscal 2011 pe raza comunei Dragomiresti ,judeţul Vaslui .
Constata ca acesta este întocmit cu respectarea actelor normative privind finanţele publice, după cum
urmează : In conformitate cu prevederile art. 287 si art. 288 din Legea nr. 571/2003 – privind Codul

Fiscal modificat si completat ulterior prin Legea nr. 343/2009 – privind aprobarea OUG 200/2008 si
Legea nr. 367/2009 si ale Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificata si completata ulterior ;
Ţinând cont de prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 – privind nivelurile pentru
valorile impozabile si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2010 .
In temeiul art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. „b” , alin. (4) , lit. „c” , art. 45 , alin.(2) , lit.”c” şi
art.115 , lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată , modificata si
completata ulterior :
Din continutul proiectului de hotarare rezulta ca reglementarile propuse vor duce la
imbunatatirea activitatii , corespund intereselor cetatenilor comunei si nevoilor Consiliului local in
special venind in sprijinul cetatenilor comunei – sumele incasate fiind venituri la bugetul local .
Fiind in conformitate cu prevederile legale , comisia de specialitate din cadrul consiliului local
, al comunei Dragomiresti , judetul Vaslui – AVIZEAZA FAVORABIL – proiectul de hotarare
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe
asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2011 pe raza comunei Dragomireşti , judeţul
Vaslui si propune CONSILIULUI LOCAL sa-l aprobe in forma prezentata .
Prezentul RAPORT a fost aprobat in şedinţa comisiei din data de 26.12.2010.
PRESEDINTE ,
Cons. DOROBAT MARIN

SECRETAR
cons.NASTAC RELU
MEMBRI,
Cons.IACOB DANUT
Cons.HRISCU ION
Cons.CHINGALATA AUREL
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COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU
Administratie publica , juridica si de disciplina ,
Apararea ordinei si linistei publice , a drepturilor
Cetatenilor

AVIZ
la Proiectul de hotărâre
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale
si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2011 pe raza
comunei Dragomiresti ,judeţul Vaslui .
Comisia de specialitate pentru „Administratie publica , juridica si de disciplina ,Apararea ordinei si
linistei publice , a drepturilor Cetatenilor „ din cadrul CONSILIULUI LOCAL al comunei
DRAGOMIRESTI , judeţul VASLUI , analizând = PROIECTUL DE HOTARARE privind stabilirea
nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora
aplicabile in anul fiscal 2011 pe raza comunei Dragomiresti ,judeţul Vaslui .
La intitiere s-a tinut cont de prevederile art. 287 si art. 288 din Legea nr. 571/2003 – privind
Codul Fiscal modificat si completat ulterior prin Legea nr. 343/2009 – privind aprobarea OUG
200/2008 si Legea nr. 367/2009 si ale Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificata si completata ulterior ;
Ţinând cont de prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 – privind nivelurile pentru
valorile impozabile si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2010 .
In temeiul art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. „b” , alin. (4) , lit. „c” , art. 45 , alin.(2) , lit.”c” şi
art.115 , lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată , modificata si
completata ulterior :
Din continutul proiectului de hotarare rezulta ca reglementarile propuse vor duce la
imbunatatirea activitatii , corespund intereselor cetatenilor comunei si nevoilor Consiliului local in
special venind in sprijinul cetatenilor comunei – sumele incasate fiind venituri la bugetul local .

Fiind in conformitate cu prevederile legale , comisia de specialitate din cadrul consiliului local
, al comunei Dragomiresti , judetul Vaslui – AVIZEAZA FAVORABIL – proiectul de hotarare
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale
si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2011 pe raza comunei Dragomiresti
,judeţul Vaslui si propune CONSILIULUI LOCAL sa-l aprobe in forma prezentata .
Prezentul RAPORT a fost aprobat in şedinţa comisiei din data de 26.12.2010.
PRESEDINTE ,
Consilier . BAISAN VASILICA

SECRETAR
Consilier. ROGOZ EUGEN

MEMBRI,
Consilier
GRIGORE BENONE
Consilier CHIRILA MARICICA
Consilier
COJOC VICU

