
ROMANIA
JUDETUL \E,AMT

COMLINA ZANE,$TI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA
Nr.67 din29.11.2013

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal2014

Consiliul Local al comunei Zineqti, jude{ul Neam{;

AvAnd in vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei ZFneEti nr. 57441 25.tI.20I3 rn

calitate de initiator;
-Raportul rr.56631lrg.n.2013 al Directiei Impozite si Taxe locale din cadrul

aparatului de specialitate a1 primarului;
-Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprins in raportul

"r..5.t**.1. 
zg. u. 2or\

Avand in vedere prevederile Legii nr. 57112003 privind Codul Fiscal, cu

modificarile si completarile ulterioare,, ale HGR m.4412004 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, ale Hotararii Guvernuiui nr.

1309127.12.20f2 prirrind nivelurile pentru valorile impozabile si taxele locale si alte

taxe asimilate aceitora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013,

ale OUG rc.44116.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre

persoanel e fizice autorizate. intreprinderile individuale si intreprinderile familiale,

b.C. nr.Il20I3 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul

impozitelor si taxelor locaie si ale art.IV din O.G. nr.8l20l3 pentru modificarea si

completarea Legii rv. 57112003 privind Codul fiscal si reglemantarea unor masuri

financiar-fiscale;
Luand in considerare prevederile Legii nr.2151200I a administratiei publice

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr' 21312006

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnica

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 27, atl'. 36, alin.(2) lit'b, si alin.(a) ht'c si al

prevederilor art. a5 alin.(Z) lit. c din Legea 21512001 a administratiei publice locale,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HorAnA$rE:

Art. 1 - Impozitele si taxele locale pentru anul fiscal2074, se stabilesc potrivit

anexelor nr.I-I2.

Lrt.2- Anexele nr.I-IZ fac parte integranta din prezenta hotarare.



Art. 3 - Prezentahotarare intra in vigoare incepand cu data de 01 .0L201"4

La dataintrarii in vigoare aprezentei, se abroga orice prevedere contrara.

Art. 4 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul

,o*rr*i Zunesti, Directia Impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al

primarului.

Art. 5 - Prezerfia hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei

Zutt.rti, ptitnarului comunei Zatesti,Institutiei Prefectului judetul Neamt si se aduce la

cunostinta publica.

Pregedinte de gedin!6

Gheorghe CIOCOIU
C ontrasem neazd pentru legalitate

Secretar,
Cezar Georgel CIUBOTARU
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