ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA IVANESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 33
Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Ivanesti nr. 62/2009, privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2010
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Ivanesti din care rezulta
necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari Privind modificarea si completarea Hotararii
Consiliului Local Ivanesti nr. 62/2009, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a altor taxe
asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2010, raportul compartimentului
de resort si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ivanesti;
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 59/2010, pentru
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind codul fiscal;
In baza dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 791/2010, pentru modificarea si
completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea nromelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. III din Ordonanta de Urgenta nr. 58/2010, pentru modificarea si completarea
Legii nr. 571/2003, privind codul fiscal si alte masuri financiare;
În temeiul art. 36 alin. (1) si alin.( 2) lit. “b” coroborat cu alin. (4) lit. “c”, art. 115
alin.(1) lit.”b” si art. 45, alin. (1) şi alin. (2) lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001/Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al comunei Ivanesti, judetul Vaslui;
HOTARASTE :
Art.1. Hotararea Consiliului Local Ivanesti nr. 63/2009, privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale, a altor taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2010, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza :
I.
“Art.2 se modifica dupa cum urmeaza :
Art.2 (1) Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozitare la la valoarea impozabila a cladirii, conform anexei nr. 1 care face parte integranta
din prezenta hotarare.
(2) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe
cladiri, majorat dupa cum urmeaza :
a) cu 65% pentru prima cladire in fara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in fara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire in fara celei de la adresa de domiciliu;
(3) Nu intra sub incidenta alin.(2) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite
prin succesiune legala.
(4) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate in urma
aplicarii prevederilor prezentei hotarari este 31 decembrie 2010.
(5) Persoanele fizice care achita integral pana la data de 30 septembrie 2010 impozitele
recalculate in urma aplicarii prevederilor prezentei hotarari, pentru diferentele rezultate,
beneficiaza de bonificatia stabilita prin hotararea consiliului local pentru anul 2010.
(6) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite,
asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

(7) Persoanele fizice prevazute la alin.(2) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora au
domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri”.
II. “Art.8 se modificara dupa cum urmeaza :
Art.8. In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport
se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de
200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare, conform anexei nr. 3, din tabelul
urmator :
Nr.
crt
1.

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Motoscutere, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
8
cilindrica de pana la 1600cmc inclusive
2.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc
18
inclusive
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc
72
inclusive
4.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc
144
inclusive
5.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc
290
6.
Autocare, autobuze, microbuze
24
7.
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de 30
pana la 12 tone inclusive
8.
Tractoate inmatriculate
18
Art.2. Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 01 iulie 2010.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul
comunei Ivanesti.
Art.4. Un exemplar de pe prezenta se va comunica, prin grija secretarului comunei, la :
- Institutia Prefectului – judetului Vaslui;
- Compartimentului financiar – contabil;
- Primarului comunei;
- Se va afisa.
Ivanesti, 13.08.2010
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Miron Neculai

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Cozma Ovidiu

