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ROMÂNIA
JUDEŢUL   SUCEAVA

MUNICIPIUL   CÂMPULUNG   MOLDOVENESC
CONSILIUL  LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 51

din 25 mai 2006
 

cu  privire la aprobarea  impozitului  pe terenurile situate în extravilanul
municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2006

 
             Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 2006,

 Având în vedere:
            - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 7236/5.05.2006;
            - Raportul serviciului impozite şi taxe, înregistrat la nr. 7237/5.05.2006;
            - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Titlul  IX, cap.3, art.258, alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;
            - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Art.2, alin.(2), pct. c) din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de
localităţi;

- Art.1, alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Câmpulung
Moldovenesc

In temeiul art.38, alin (2), lit. “d”, art.46, alin. (1) şi alin. (3), art.48 şi art.50 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE:
 

 
Art.1 Se  aprobă  impozitul  pe terenurile situate în extravilanul municipiului pentru anul 2006, conform anexei care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.
Art.2    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.18/2006 cu privire la stabilirea impozitului pe

terenurile situate în extravilanul municipiului pentru anul 2006.
Art.3 Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc,  prin serviciul impozite şi taxe,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                    
           Mihai Dutcă

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă

 
 
 

        Consiliul  Local  al  municipiului                                                            Anexa
Câmpulung Moldovenesc                                                     la Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2006

                                                                                                                                                                                               
                       

 
Impozitul pe terenurile situate în extravilanul municipiului

Câmpulung Moldovenesc
 

                                                                          Nivelurile stabilite pentru anul  2006
 

Nr. crt. Categoria de folosinţă
ZONA  

lei(RON)/ha

0 1 A
1 Teren cu construcţii 26,4
2 Arabil 43,2

3 Păşune  24

4 Fâneaţă  24

5 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la punctul 6 14,4

6 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi  pădure
cu rol de protecţie X

7 Teren cu ape altul decât cel piscicol  4,8

8 Teren neproductiv  X
 

 
Notă : Impozitul pe terenul amplasat în extravilan se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
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corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus.
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