ROMÂNIA
JUDEğUL CARAù-SEVERIN
COMUNA NAIDĂù
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
nr.7 din 28.02.2007 privind aprobarea nivelului pentru valoarea impozabilă a tractoarelor care se
înmatriculează la primăria comunei Naidăú

Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate;
Având în vedere Legea nr.52/2003 privind transparenĠa decizională în administraĠia publică;
În conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează
anual pe baza ratei inflaĠiei, aplicabile în anul fiscal 2006.
Având în vedere ConstituĠia României, republicată úi revizuită prin Legea nr.429/2003;
ğinând cont de prevederile Titlului IX „Impozite úi taxe locale” ale Legii nr.571 din 22 decembrie
2003 privind Codul Fiscal, actualizate, coroborate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, actualizate;
Având în vedere Lege nr.273/2006 privind finanĠele publice locale;
Văzând prevederile Legii nr.343 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal
În temeiul art.38 alin.4 lit.c úi a art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraĠia publică locală;
Văzând prevederile art.50 din Legea nr.215/2001 privind administraĠia publică locală, cu
modificările úi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăú, întrunit în úedinĠă ordinară de lucru
HOTĂRĂùTE:
Art.1. – (1) Orice persoană care are în proprietate un tractor care este înmatriculat la Consiliul
Local al comunei Naidăú datorează o taxă anuală de 7,5 lei / 200 cmc..
(2) Taxa prevăzută la alin. (1) se plăteúte la bugetul local al comunei Naidăú.
(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, taxa
asupra mijlocului de transport se datorează de locatar.
(4) În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenĠă,
impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
Art.2. – Prezenta hotărâre, se comunică úi intră în vigoare conform prevederilor Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, ale art.1207 din Legea nr.215 privind administraĠia publică locală,
completată prin O.U.G. nr.74/2001, precum úi a art.5 din OrdonanĠa nr.75 din 28 august 2003 – privind
organizarea úi funcĠionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităĠilor
administrativ-teritoriale, la:
- Oficiul Prefectura JudeĠului Caraú-Severin;
- Consiliului JudeĠean Caraú-Severin;
- Primarul comunei Naidas;
- Serviciul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăú
- ReferenĠilor cu atribuĠii în domeniu ai Consiliului Local al comunei Naidăú.
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