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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL  LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 58

din 25 mai 2006
 

cu  privire la stabilirea  impozitelor  şi  taxelor locale pentru anul 2007
 
            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 2006,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din  Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi
ratificată prin Legea nr. 199/1997,

având în vedere :
            - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 7555 din 10.05.2006;
            - Raportul serviciului impozite şi taxe înregistrat la nr. 7556 din 10.05.2006;
            - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- art. 5 alin.(1) şi (2) din  Ordonanţa de Urgenţã   nr. 45 din  5 iunie 2003 privind finanţele publice locale aprobatã, modificatã şi completatã de
Legea nr.108/2004;

- titlul IX,  capitolul 8, art. 287, art.288, art.292 din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- titlul IX, punctele 222, 224 şi 255 din Hotărârea Guvernului   nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi,
- Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici în perioada 2006-2010 elaboratã de Comisia Naţionalã de Prognozã ;
- 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 (3), art.48 şi art.50 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2007, după cum urmează:
            (1) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2007, conform anexei nr.1;
            (2) cota prevăzută la titlul IX, cap.2, art. 253, alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se
stabileşte la  1,5%;
            (3) cota prevăzută la  titlul IX, cap.2, art. 253, alin(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se
stabileşte la  10%;

(4) cota prevăzută la titlul IX, cap.6, art. 270, alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se
stabileşte la  3%;

Art.2  Bonificaţia  prevăzută la titlul IX, cap.2, art. 255, alin(2) şi la titlul IX, cap. III, art. 260, alin(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează :

a) în cazul impozitului pe clădiri, la  10%;
b) în cazul impozitului pe teren, la  10%.

Art.3. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a
impozitului pe teren, pentru anul 2007, se aplicã delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc
nr.61/2005 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Art.4. Aprobarea înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi teren, conform prevederilor titlului IX,  cap. X, art. 286, alin(1)-(4) din Legea nr.
571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2004 cu
privire la aprobarea criteriilor şi procedurii de acordare a scutirilor şi facilitãţilor  la plata impozitului pe clădiri şi teren.

Art.5. (1)Contribuabilii care datorează plata taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au  obligaţia  de  a calcula taxa   şi   de a
depune o declaraţie la  serviciul impozite şi taxe până la data de 31 ianuarie a anului fiscal pentru care se datorează taxa.

(2) Nedepunerea sau depunerea peste termen a declaraţiei de impunere constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art.
294 din Legea nr.  571/2003  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Modelul formularului „Declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate” este
prevăzut în anexa nr.2.

Art.6. Prezenta hotărâre intrã în vigoare  începând cu data de 1 ianuarie 2007.
Art.7. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2005 cu privire la stabilirea impozitelor şi

taxelor locale pentru anul 2006.
Art.8. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Câmpulung

Moldovenesc, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent este prevăzută în anexa nr.3.
Art.9. Anexele nr.1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Câmpulung

Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
           

           Mihai Dutcă

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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