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      HOTARAREA nr. 76 

                                                             din 21 decembrie 2006 

 

 

           privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2007 

 

Consiliul local al comunei Nădrag 

Avand in vedere referatul compartimentului de specialitate nr. 2720/21.12.2006 prin care se 

propune aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscaI 2007.  

In conformitate cu prevederile art. 287 din Legea nr. 571 privind Codul Fiscal , H.G. 

44/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice, de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul 

Fiscal si HG 1514/2006 

 Având in vedere prevederile art. 26 din ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 45/2003 

privind finantele publice locale. 

 Avand in vedere prevederile art. 38 alin. 4  lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala. 

 In temeiul art. 46 din: Legea nr. 215/2001 a administratiei publice Locale. 

 

HOT ĂRASTE: 

 

 

Art. 1. Pentru anul 2007 se stabilesc nivelurile impozitelor si taxelor locale in comuna 

Nadrag conform prevederilor Legii nr. 571 /2003 privind Codul fiscal . De 

asemenea se fac urmatoarele precizari care sunt prevazute in Codul Fiscal:  

 a) nivelurile impozitelor si taxelor locale se vor majora cu 20% fata  de cele publicate in HG 

1514/2006 

 b) nivelurile stabilite in suma fixa  sunt prevazute in Anexa 1 la prezenta 

hotarare. 

 c ).1. cota de impozit pe cladiri datorata de persoanele juridice este de 1 % aplicata asupra 

valorii de inventar a cladirii. 

     2 .in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 

referinta , cota impozitului datorata de persoanele juridice este de 10 % si se aplica la valoarea de 

inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice. 

d) cota taxei hoteliere este de 1.% si se aplica asupra tarifului de cazare practicat 

de unitatile de profil. Numarul de zile pentru care se datoreaza taxa hoteliera este egal cu numarul 

zilelor de cazare. 

 e). Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31.03.2007 a impozitului pe 

cladiri,teren sau mijloace de transport, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice , se 

acorda o bonificatie de 10 %. 

f). Procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice si juridice p 

este prevazuta in Anexa 2 la prezenta hotarire. 

 g). Taxele speciale sunt prevazute in Anexa 1 la prezenta hotarare. 

 Art.2. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de publicitate si 

reclama au obligatia sa depuna o declaratie anuala la primaria comunei pana la.data de 31.01.2007. 



Art.3. Impozitele si taxele stabilite in sume fixe, valorile impozabile prevazute la art. 251  

al. 3 din Codul Fiscal, precum si taxele in suma fixa prevazute la art. 295 al. 11 lit. b - d din Codul 

Fiscal vor fi indexate prin hotarare de Guvern. 

Art.4. Prezenta anuleaza Hotararea Consiliului Local Nadrag nr. 29/30.05.2006 .    

 Art.5. Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 Art.6. Prezenta hotărâre se transmite : 

 -Institutiei Prefectului judetului Timis 

-Contabilitate 

-Inspector taxe-impozite 

-Afisare 

 

 

 

 

        Presedinte sedinta 

           Dobra Lucia 

Contrasemneaza secretar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


