
ROMANIA
JT'DETUL DOLJ

CONSILruL LOCAL SALCUTA

HoTAnAREA Nr. 38 tzott
pentru modlfrcarea Hotdrdrii Consiliului Local Sdlcula nr.322011 privind stabilirea cuantwnului

impozitelor gi taxelor locale pe anul 2012, la nivelul comunei Sdlcula

Consiliul Local al comunei Sdlcufa, judeful Dolj , intrunit in qedin{a publica ordinar[ din
data de 29.09.2011 .

in baza urm[toarelor prevederi legale:
-Art. 16 alin.2 , art.20 $i art. 30 din Legeanr.27312006 privind finanlele publice locale , cu

modificdrile gi completirile ulterioare ;
-Titlul IX din Legea m.57112003 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;
-Titlul IX din Hotdr6rea nr. 4412004 privind Normele Metodologice de aplicare aLegii

nr.57112003 privind Codul Fiscal , cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;
-Ordonanla Guvemuluinr.9212003 (r3) privind Codul de procedurd fiscalE , republicat[ , cu

modific6rile gi completirile ulterioare;
-Hotdrdrea Guvernului nr. 105012004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Ordonanfei Guvernului nr.9212003 privind Codul de procedurd fiscald , cu modific6rile gi completirile
ulterioare ;

-Hot[rdrea Guvernuluinr.95612009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 ;

-O.G. rr.3012011 pentru modificarea si completarea Legii ttr.57112003 privind Codul fiscal,
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale ;

-Art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c) din Legea nr.2l5 privind administratia publica locala ,

republicata, modificatl gi completata .

In temeiul prevederilor :

-Art.27 din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale , cu modificirile qi complet6rile
ulterioare ;

-Art. 45 alin (2) lit. c) si art.l15 alin. (l) Iit. b) din Legea w.21512001 privind administratia
publica locala, republicata, modificatl qi completata,

HOTAnA$rE:

Art.l .-Se modificd anexa la H.C.L. nr.32l20lL privind stabilirea cuantumului impozitelor gi

taxelor locale pentru anul fiscal 2012 ,la nivelul comunei Sdlcufa, aga cum este prevdzut in anexa la
prezenta hotdrdre.

Art 2.-Articolul 2 referitor la bonificatia llYo pentru plata cu anticipafie in cazul contribuabililor
persoane fizice, a impozitului pe clddiri, a impozitului pe teren qi a impozitului pe mijloacele de
transport, se menfine .

Art.3. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul
impreunl cu personalul din cadrul compartimentului de impozite si taxe locale din cadrul Primariei
comunei Salcuta, judeful Dolj .
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Adoptatl in qedinfa din data de 29.09.2011
cu un num[r de 1l voturi din numerul total de 11 consilieri in funcfie.
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