Hotărâri ale consiliului local (cele mai importante cu carater normativ):
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 36

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2007
Consiliul local al comunei Laza, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară de
lucru;
Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2007 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte,
precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte;
Având în vedere prevederile art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
României nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificările şi completările ulterioare, art.251, art.253 alin.(2), art.255 alin.(2), art.258,
art.260 alin.(2), art.265 alin.(2), art.267, art.268, art.270 alin.(4), art.271 alin.(2) lit.”a”
şi „b”, art.275, art.283, art.287, art.288, art.292 şi art.294 alin.(3), precum şi pe cele ale
pct.4(1), 9(4), 53(1), 54, 132(1), 137, 142, 143(2), 149(1), 155(1) lit.”c”, 156(2), 158(3),
163(2), 166, 180(1), 197(1) lit.”a”, 198(1), 200(1), 201(1), 202, 222(1), 224, 227, 228,
255, 282, 288(3), 289(4) şi (5) din Hotărârea Guvernului României nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1514/25.10.2006 privind
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2007;
Analizând Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea consiliului local Laza
nr.19/31.10.2001;
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;
În temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit.”b” coroborat cu alin.(4) lit.”c” şi ale
art.46 alin.(1) şi alin.(2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 după cum
urmează:
a) valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora
precum şi amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual prin
hotărâre a guvernului se stabilesc pentru anul 2007 potrivit anexei nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta.
b) Cota procentuală prevăzută la art.253 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal se stabileşte la 1,5 %;
c) Cota prevăzută la art.253 alin.(6) din Codul fiscal se stabileşte la 10 %;
d) Cota prevăzută la art. 270 alin.(4) din Codul fiscal se stabileşte la 3 %;
Art.2. Nivelul bonificaţiilor prevăzute la art.255 alin.(2), 260 alin.(2) şi 265
alin.(2 se stabileşte la 10 %.
Art.3. Pentru anul 2007 nu se aplică majorări ale impozitelor şi taxelor locale
potrivit art. 287 din Codul fiscal.
Art.4. Nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite pentru anul 2007 se
indexează în condiţiile art.292 din Codul fiscal ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de
la ultima indexare.
Art.5. (1) Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe spectacole
precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2007 se menţine delimitarea zonelor în
intravilan aprobate prin Hotărârea Consiliului local Laza nr.33/2002 după cum urmează:
a)- satul Laza, reşedinţă de comună, rangul IV, zona A iar pentru alte categorii de
terenuri decât cele cu construcţii din intravilan zona A;
b)- pentru celelalte sate componente ale comunei Laza, rangul V, zona A iar
pentru celelalte categorii de terenuri din intravilan decât cele cu construcţii, zona
A;
(2) Impozitele şi taxele locale se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi
zona în care este amplasată clădirea sau terenul, prin înmullţirea valorii
determinate conform Anexei 1 la prezenta cu coeficientul de corecţie
corespunzător după cum urmează:
a)- la stabilirea valorii impozabile a clădirii pentru determinarea
impozitului pe clădiri coeficientul de corecţie este pentru satul Laza de rangul IV
zona A = 1,10 iar pentru celelalte sate de rangul V, zona A 1,05;
b)- pentru stabilirea impozitului pe teren amplasat în intravilan înregistrat
în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii coeficientul de corecţie este pentru satul Laza = 1,10 iar pentru
celelalte sate = 1,00;
c)- impozitul pe spectacole se ajustează cu coeficientul de corecţie pentru
satul Laza = 1,10 iar pentru celelate sate = 1,00;
Art.6. Terenurile pentru care nu se datorează impozit pe teren potrivit art.257
alin.(1) lit.”i” din Codul fiscal sunt terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia
dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri,
bălţi, lacuri de acumulare, cele folosite pentru apărare împotriva inundaţiilor,
gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de
apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate
pentru exploatările din subsol.
Art.7. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică
prin grija secretarului comunei Laza.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul consiliului
local Laza cât şi prin afişierele de stradă din fiecare sat şi alte locuri publice.
LAZA, 15 decembrie 2006
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, AGAFIŢEI EMILIAN
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