ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL RACIU
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2007
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 15.12.2006,
Avand in vedere:
- referatul contabilului comunei Raciu, vizând propunerile pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007;
- dispoziţiile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007;
In temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aproba taxele si impozitele locale pentru anul 2007, la nivelul comunei Raciu, conform anexei 1, care face parte interganta
din prezenta, dupa cum urmeaza:
a) impozitul şi taxa pe cladiri
- pentru persoane fizice - impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile a cladirii conform
anexei 1;
- pentru persoane juridice se stabileste cota de 1,5 % asupra valorii de inventar a cladirii iar pentru cladirile dobandite în
ultimii trei ani si care dupa aceasta data nu au fost reevaluate cota de impozitare va fi de 10 % asupra valorii de inventar a cladirii.
b) impozitul şi taxa pe teren
- pentru persoanele fizice si juridice se stabileste conform anexei 1.
c) impozitul asupra mijloacelor de transport
- pentru persoanele fizice se stabileste conform anexei 1.
- pentru persoanele juridice se stabileşte prin aplicarea unei creşteri de 20% faţa de valorile prezente în anexa 1.
d) taxa pentru eliberarea certificatelor avizelor si autorizatiilor
- se stabileste conform anexei 1.
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
- taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se stabileste in cota de 3 % asupra valorii serviciilor de reclama si
publicitate prevazuta in contract;
- taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se stabileste conform anexei 1.
f) impozitul pe spectacole
- se stabileste conform anexei 1.
g) taxe speciale
– se stabilesc conform anexei 1.
h) alte taxe locale
- se stabilesc conform anexei 1.
Art. 2. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construirea în cazul persoanelor fizice,
precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2007, la nivelul comunei Raciu avem stabilite următoarele zone de impozitare:
- Zona A: - satul Raciu şi gospodăriile aflate de-a lungul şoselelor asfaltate din satul Şuţa Seacă
- Zona B: - satul Silişte şi partea din satul Şuţa Seacă ce nu intră în zona A de impozitare
Art. 3 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul
an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10 %.
Art. 4. Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice potrivit anexei nr. 2.
Art. 5. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 6. Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se însărcinează primarul localităţii şi compartimentul de taxe şi impozite, iar
pentru aducerea ei la cunoştinţa publică, secretarul comunei.
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