ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.92/2011
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012.CONSILIUL LOCAL TALMACIU, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.06.2011;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Examinand raportul cu nr.3912/2011 intocmit de compartiment impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului
Talmaciu prin care se propun impozitele si taxele locale pentru anul 2012; precum si expunerea de motive nr.4688/2011
a primarului orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
In baza art.27 si art.30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare si a Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala;
In temeiul art.287 si art.288 din Legea nr. 571/2003-Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si
pct.290.1 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003-Codul fiscal, precum si HG
956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora si
amenzile aplicabile incapnad cu anul fiscal 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 litera b si alin.4 litera c, art.45si art.115 alin.1 litera b , din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba incadrarea teritoriului pe zone si categorii de folosinta situate in intravilanul si extravilanul
orasului Talmaciu, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2-Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2012 , conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
1.Anexa 2 -impozit pe cladiri persoane fizice
2.Anexa 3-impozit pe teren intravilan persoane fizice si persoane juridice .
3.Anexa 4-impozit cladiri persoane juridice
4.Anexa 5-impozit pe mijloacele de transport
5.Anexa 6-impozit pe spectacole si taxa hoteliera
6.Anexa7-taxele extrajudiciare de timbru
7.Anexa 8-taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare
-taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (afisaj reclama)
-chirii teren spatii comerciale
8.Anexa 9-alte taxe locale
9.Anexa 10-facilitati fiscale persoane fizice
10.Anexa 11-facilitati fiscale persoane juridice
11.Anexa12-Taxa pentru eliberarea avizelor, certificatelor si autorizatiilor.
Art.3-Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de
intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror venituri proprii ale bugetului local, solutionarea obiectiunilor si
contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere, executarea creantelor bugetare locale revine
viceprimarului orasului Talmaciu prin serviciul contabilitate si compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei
Orasului Talmaciu..
Art.4-Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2012 data de la care se revoca HCL160/2010 .
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