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CONSILIUL LOCAL  

 

                                            HOTARAREA nr.10/2015 

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora 

precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2015 

 
        Consiliul Local Salistea intrunit in sedinta extraordinara in data de 27 ianuarie 2015; 

          Luand in dezbatere:  

          Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si 

a altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2015 

Referatul compartimentului financiar contabil din care rezulta necesitatea  adoptarii unei 

hotarari privind aprobarea impozitelelor si taxelor locale pentru anul 2015  

Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 de buget finante. 

Avand in vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare a Legii 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind 

Codul fiscal a HG 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele 

locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2015.  

Tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 

2015 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile 

locale specifice zonei, pe de alta parte; 
            În temeiul art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, adopta  

prezenta; 

                                                    HOTARARE   

 

Art.1 –Se aproba nivelurile pentru valorile impozabile si taxele locale si alte taxe asimilate 

acestora, aplicabile in anul fiscal 2015 prevazute in tabloul anexa1 si 2 care face parte integranta din 

prezenta hatarare.  

Art.2- Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, 

datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv se 

acorda o bonificatie de 10%. 

Art.3 - Facilităţile fiscale  pentru categorile de persoane fizice prevăzute la art.284, alin.(1) – 

(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată, se aplica in limitele 

prevazute de lege, se aproba   pe baza de cerere, la care se anexeaza actele ce dovedesc calitatea 

solicitantului 

Art 4- Se aproba anularea creantelor datorate bugetului local pana la  plafonul de 40 lei, 

inscrise in sold la 31.12.2014.Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de 

debitori. 

Art.5– Prezenta hotarare este aplicabila de la data de 1 ianuarie 2015.  

Art.6 – (1) Hotararea adoptata se va comunica prefectului judetului Alba in vederea 

exercitarii controlului cu privire la legalitate si se va aduce la cunostinta publica prin grija 

secretarului comunei Salistea. 

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritati administratiei 

publice locale. 

                                                     Salistea la 27.01.2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 

 Cons.Chirilut Flavius Emil                                                       jr.  Maniu Adriana                                                                          

 

Prezenta hotarare s-a adoptat cu un nr.de 11 voturi pentru                                                     

                                                                             


