ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.14 din 30 iulie 2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăş nr.2 din 12
ianuarie 2010 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei,
aplicabile în anul fiscal 2010
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate.
Având în vedere Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulteriaore, actualizată până în data de 01 iulie 2010;
Având în vedere Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Văzând art.36 alin.4 lit.c, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Constituţia României, republicată şi revizuită prin Legea nr.429/2003;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂREŞTE:
Art.1 – Hotărârea Consiliului Local al comunei Naidăş nr.2 din 12 ianuarie 2010 privind
aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul
fiscal 2010 se modifică şi se completează după cum urmează:
Art.I. – alineatul 1. va avea următorul curpins:
1. clădirile proprietate a statului, a comunei Naidăş sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu
persoane juridice de drept public.
Art.II. – alineatul (1) va avea următorul curpins:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
Art.XV. – alineatele (2), (4) vor avea următorul curpins:
Mijloc de transport
Valoarea taxei lei/200
cm3 sau fracţiune
1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
8
cilindrică de pana la 1600 cm3 inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 şi 2.000 cmc
18
inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 şi 2.600 cmc
72
inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 şi 3.000 cmc
144
inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc
290
6. Autobuze, autocare, microbuze
24
7. Alte autovehicule cu masa totala autorizată de până la 12 tone
30
inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă
8. Tractoare înmatriculate
18

Numărul axelor şi masa totală autorizată

I. Vehicule cu două axe
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone
2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone
4. Masa peste 15 tone
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone
2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone
3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone
4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone
5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
4. Masa peste 25 tone

Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatică sau
un echivalent recunoscut
- impozit(lei) -

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie
- impozit(lei) -

0
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282
396

102
282
396
387

102
177
364
472
727
727

177
364
472
727
1.129
1.129

Art.2 – Prezenta hotărâre , se va face publică prin afişare şi pe sitte – ul Primărie comunei
Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Oficiul Prefectural Oraviţa;
- Direcţia de Trezorerie Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
- Referentului cu atribuţii în domeniu din cadrul Consiliului Local al comunei Naidăş.
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