Romania
Judetul Timis
Comuna Nadrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 95
din 27 noiembrie 2009
Privind modificarea unor taxe locale pentru anul fiscal 2010.
Consiliul local al comunei Nădrag.
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate nr. 3719/09.11.2009 prin
care se propune modificarea unor taxe locale pentru anul fiscal 2010, faţă de nivelurile
stabilite prin HCL Nădrag nr. 41/26.05.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul fiscal 2010;
Având în vedere prevederile HG nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul fiscal 2010.
Având în vedere prevederile OUG 45/2003 privind finanţele publice locale; Legii
571/2003 privind Codul Fiscal , modificată; Normele metodologice de aplicare a Legii
571/2003 privind Codul fiscal, modificată , aprobate prin HG nr.44/2004, modificată.
Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c) din Legea 215/2001
republicată privind administraţia publică locală.
În temeiul art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată:
HOT ĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea unor taxe locale faţă de cele stabilite prin HCL Nădrag
nr. 41/26.05.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2010,
astfel :
Art. 263 alin.( 2 )
Nr.
Mijloacele de transport cu tracţiune mecanică
Crt.
1.
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate
cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv.
2.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3
inclusiv.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001cm3 şi 2.600 cm3
inclusiv.
4.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601cm3 şi 3.000 cm3.
5.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3.
6.
Autobuze, autocare, microbuze.
7.
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv.
8.
Tractoare înmatriculate.

- lei/200 cm3 sau fracţiune din
acestea

Art.4. Prezenta hotarâre a fost adoptata cu 9 voturi pentru şi 1 abtinere.
Art.5. Prezenta hotarare se transmite :
-Institutiei Prefectului judetului Timis
-Inspector taxe-impozite
-Afisare
Preşedinte şedinţă
Linginari Puiu
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian
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