ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA BRAESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. ______
privind majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe mijloacele
de transport/2010
Consiliul Local Braesti ,judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-proiectul de hotarâre iniţiat de consilier local Bors Petru , înregistrat la nr.
2835/19.11.2010 ;
-referatul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar-contabil
înregistrat la nr. 2836/19.11.2010;
-prevederile Titlului XI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile O.U.G. nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal;
-prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederilor art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale ratificată de
România prin Legea nr. 199/1997 ;
-prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările
şi completările ulterioare;
-prevederile art. 16, alin. (2) şi ale art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale;
-prevederile art. 36, alin. (4), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;
-Raportul de avizare al Comisiei economice din cadrul Consiliului local
Braesti prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
În temeiul art. 45, alin. (6), din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Majorarea impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice
care au în proprietate două sau mai multe clădiri, începând cu data de 1 iulie
2010, după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de
domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la
adresa de domiciliu.
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în
proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la
adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în
care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele care
atestă calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o
declaraţie specială la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la
autorităţile administraţiei publice locale în raza cărora sunt situate celelalte
clădiri ale acestora.
Art. 2. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de
capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3
sau fracţiune din acestea cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr.
Mijloace de transport cu tracţiune
Lei/200 cm3 sau
crt.
mecanică
fracţiune din aceasta
1.
Motorete,
scutere,
motociclete
şi
8
autoturisme cu capacitatea cilindrică de până
la 1600 cm3 inclusiv
2.
Autoturisme cu capacitatea cilindircă între
18
3
1601-2000 cm inclusiv
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindircă între
72
3
2001 şi 2600 cm inclusiv
4.
Autoturisme cu capacitatea cilindircă între
144
3
2601 şi 3000 cm inclusiv
5.
Autoturime cu capacitatea cilindrică de
290
3
peste 3001 cm
6.
Autobuze, autocare, microbuze
24
7.
Alte autovehicule cu tractiune mecanică cu
30
masa totală maxima autorizată de până la 12
tone inclusiv
8.
Tractoare inmatriculate
18
Art. 3. Pentru anul fiscal 2010, termenul de plată a diferenţelor de
impozit rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei hotărâri este de 31
decembrie 2010.
Art. 4. Bonificaţia de 5% se acordă numai personalor care achită
diferenţa de impozit până la data de 30 septembrie 2010.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
imputerniceste Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei
comunei Braesti judeţul Iaşi.
Art. 6. Secretarul comunei Braesti , judeţul Iaşi, va comunica o
copie a prezentei hotărâri Primarului comunei, Compartimentului financiar-

contabil, Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi şi o va afişa la sediul şi pe siteul instituţiei.
Adoptată astăzi, ____________2010

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Glavan Petru Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Conf. art. 117, lit. a) din Legea nr. 215/2001( r),

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi la lucrările şedinţei
ordinare participând 13 consilieri locali din 13 consilieri locali în funcţie.

