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HOTARAREA NR.  51/19.12.2011 

 
 

Consiliul local Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in ziua de 19.12.2011, 
 Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Rababoc Anghel, 
precum si Raportul de specialitate al compartimentului de resort, 
 Tinand cont de Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 

Luand in considerare HCL Stefanestii de Jos nr. 43/31.10.2011, prin care s-a aprobat 
nivelul taxelor si impozitelor loale aplicabile in anul fiscal 2012,  

In baza Legii 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, coroborat cu OUG nr. 59/2010 si HCL 43/2010, prin care s-a stabilit cuantumul 
impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2010. 

Vazand prevederile OUG 30/2011 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal, 
 In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia publica 
locala, 
 

HOTARASTE: 
 
 Art. 1 La art. 2 din Hotararea Consiliului local Stefanestii de Jos nr. 43/31.10.2011, se 
introduc doua noi alineate, cu urmatorul cuprins: 
 (2) La stabilirea impozitului pe cladiri pentru persoanele juridice, in cazul unei cladiri 
care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste astfel: 
a) 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinta;  
b) 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referinta.” 

Cota impozitului pe cladiri prevazuta mai sus se aplica la valoarea de inventar a 
cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a 
efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul 
carora cota impozitului pe cladiri este de 1.5% aplicat la valoarea de inventar a cladirii. 

Art. 2 Viceprimarul comunei si compartimentul taxe si impozite locale vor asigura 
aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                  SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 

Consilieri prezenti: 13 

Cu un numar de __13__ voturi “pentru” din 13 consilieri in functie 

 

 

 


