JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STANESTI
HOTARARE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile începand cu anul fiscal 2012
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STANESTI, avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Stanesti
- referatul secretarului comunei Stanesti;
- raportul de avizare intocmit de comisia economica;
- raportul de avizare intocmit de comisia juridica;
- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, art. 288
pct.(1);
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Codului fiscal, pct. 224 si pct.290^1 alin(2);
- Hotărârii Guvernului nr. 956/2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;
- prevederile art.5 alin.(1)şi(2), art.20 alin.(1) lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile art 36, aliniatul 4, litera ,,c” din Legea 215/2001 republicata privind administratia publica
locala;
In temeiul art. 36 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata
HOTARASTE
Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile , în sume fixe sau cote
procentuale, pentru anul 2012, astfel cum sunt redate în anexele de la 1 la 7 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, se determină prin aplicarea cotei de 0.1%
asupra valorii clădirilor determinată în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3. Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor juridice este de 1,3% din valoarea înregistrată în
contabilitate pentru cladirile reevaluate în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinţa şi de 10% pentru
clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinţă.
Art. 4. Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe
fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la
termenele enunţate, contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art. 5. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe
mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice si juridice până la data de 31 martie,
se acordă o bonificaţie de 10%.
Art. 6. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi buget local de
către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la
primul termen de plată.
Art. 7. Serviciul Financiar -Contabil din cadrul Primăriei comunei Stanesti vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale incepand cu anul fiscal anul
2012.
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