ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI FULGA

HOTARARE
privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale pentru anul
2014
Vazind Expunerea de motive a Primarului Comunei Fulga si Raportul de
specialitate al Compartimentului Financiar Contabil prin care se propune
siabiiirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2014,
In temeiul art. 288 din Legea nr.57U2003 privind Codul fiscal, cu
modific5rile 9i completdrile ulterioare;
conformitate cu prevederile art.125 si art.178
Ordonantei
privind
Guvernului nr.9212003
Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr.1050/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului
r,r.9212003 privind Codul de procedura fiscala;
Lu6nd in considerare orevederile art. 9 pct. 3 din Carta european5 a
autonomiei locale, adoptat5 la Strasbourg la 15 octombrie 1985 gi ratificata
r,rin I cnca nr 1QQ/1QQ7 '
baza art.282 din Legea nr.57L12003 privind Codul fiscal cu
modificdrile 9i complet5rile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea privind
finantele publice locale nr. 27312006 si prevederile H.G nr. 1309 din
28.i2.2AI2 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele
locale si alte taxe assimilate acestora, precum si amenzile aplicabile cu anul

in

a

In

20i3.

in temeiul art. 36 alin. 4lit."c" gi art.45 alin. 2 lit. " c " din Legea

acministratiei publice locale nr,215/2001, republicata;
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Frezenta hotarare

adopta

:

Art, 1 - Aproba nivelul impozitelor
rrrui 20 I4, conform Anexei nr.

1-

gi taxelor locale prevbzute pentru

parte integranta la prezenta hotarare.
Art. 2- Aproba stabilirea cotei de impozitare pentru impozitele qi taxele
tltale pe anul 2014 ,conform Anexei nr. 2- parte integranta la prezenta
ll{,rlai.il'e;

Art. 3

-

Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale,potrivrt
Legii nr.57112003 privind Codul Fiscal ,conform anexei nr. 3
oarue
integranta la prezenta hotarare;

-

Art.4- Prezenta hotdr6re intra in vigoare de la 0i.0i.2014, data de la

care igi inceteazd aplicabilitatea Hotbr6rea Consiliului Local nr. 7 din

ic.01.2013.

Art.5 - (1) Prezenta hotarare se comunica celor interesati prin grija

secretarului comunei

.

(2)

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul
autoritatii administratiei publice locale si la panourile de afisaj.
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