ROMAI{IA
JUDETULDOLI
CONSILIUL LOCAL SALCUTA

HoTAnAREA

Nr. 32 tzott

privind stabilirea cuantrmtului hnpozitelor gi toxelor locale pentru anulfrscal 2012
Consiliul local al comunei S6lcufa, judelul Dolj, intrunit in gedinla ordinar6 din data de
31.05.201t.
Avdnd in vedere :
-Referatul nr. 1786/30.05.2011prezentat de domnigoara Olteanu Marilena, inspector impozite gi taxe
locale in cadrul Prim6riei comunei S6lcu[a , judeful Dolj , cu privire la stabilirea impozitelor gi taxelor
localepentru anul fiscal 2012 ,la nivelul comunei Sdlcufa, judeful Dolj
lnbaza prevederilor :
Titlului IX din Legea m5712003 privind Codul fiscal ,cu modificdrile 9i complet5rile
ulterioare; Hotdr6rii Guvernuluinr. 4412004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Codului fiscal , Hotdrdrii Guvernului nr. 956 12009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele gi taxele locale qi alte taxe asimilate acestora, precum gi amenzile aplicabile incepdnd cu anul
fiscal 2010;Legiinr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
In temeiul prevederilor art.36 alin.2) lit.(b) , alin 4) lit.(c) , art.45 alin.2) lit.(c) $i art. 115 alin.
l) Iit. (b) din Legea m.21512001 a administrafiei publice locale, republicat[, cu modificdrile 9i
completlrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.l.-Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale qi amenzile , in sume
fixe sau cote procentuale pentru anul 2012 , in cuantumul stabilit pentru anul 201 I .
Art.2.-tn cazul contribuabililor persoane frzice,pentru plata cu anticipafie pdn[ la data de
31.03.2012 a impozitului pe cl6diri, a impozitului pe teren gi a impozitului pe mijloacele de transport, se
acorda bonificafie in cuantum de lUYo.
Art. 3.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
primarul impreun6 cu personalul din cadrul compartimentului de impozite si taxe locale din cadrul
Primariei comunei Salcuta, judelul Dolj
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Adoptatl, in qedinla din data de 31.05 .2011
cu un numdr de 11 voturi din numArul total de 11 consilieri in funcfie.

