
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLINA TLTLUCESTI
CONSIL IUL  LOCAL

HOTARAREA NR. 76
Din 29.11.2010

privind: stabilirea impoatelor si taxelor locale pentru anul 201I

lnitiator : Bratu Petrici prirnarul cornunei Tulucesti..iudetul Galati
Nr.si data depunerii proieclului de hotarare: 8339i04.1 1.2010

Consiliul local al comuner Tulucesti. judetul Galati intrunit in qedinla ordinarl in data de
29.11.2010 conform dispoziliei de conr ocare nr. 677119.1 I .2010

AlandinvedereExpunereademot ivenr .8340/0;1. I1 .2010prezentatadein i l ia tor :
Avand in vedere raportul de specialitale al compartimentului de resort din cadrul aparatului

de specialitate al primarului inregistrat sub nr. tt37 1i05. I 1.2010 :
Aiand in r-edere raportul de ar,izare. al Comisiei de specialitate nr. I pentru agriculturi.

actirit[li economico-financiare. amenajarea leritoriului qi urbanism din cadrul Consrliului local
Tulucesti inregistrat sub nr. 9016/29. I l 201()

AvAnd in vedere referalul compartimentului impozite qi lare nr.
Avand in r.edere prevederile art. 5 al.l lit. a gi al. 2. art. 16 aI.2- art.20 al. I lit. b $i arl.27

din Legea nr.273l2t)06 pnr-ind finanlele publice locale. cu modificanle si completarile ulterioare:
Arand in redere prevederile titluiui IX din Legea nr. 571/2003. cu moditicirile Ei

completinle ulterioare. precum si H. G. rv. 4412(J0l penlru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 57l12003 prilind Codul fiscal. cu modillcirile qi completlrile ullerioare:

Ardnd in vedere H.G. nr. 95612()09 priiind nirelurile pentru valorile impozabile. impozitele
qi taxele locale qi alte tare asimilate acestora. precum gi pentru amenzile aplicabile in anul fiscal
20 '10.

Alind in vedere prevederile art. ,5 pc1. 6 lit. e din Legea nr. 30312007 pentru modificarea qi
completarea legii nr. 4411994 prir ind r,eteranii de razboi. precum qi unele drepturi ale invalizilor qi
r'[dur,elor de rdzboi:

Analizand Planul urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului local al
com. Tulucesti j ud. Galati. rv . 29 I 20 . | 2.200 5 -

Tinand seama de necesitatile de crestere a leniturilor proprii ale bu-qetului local pentru anul
2009" in scopul asigurarii chelluielilor publice locale. pe de o parte" precum si de conditiile locale
specifice zonei. pe de alta parte.Consiliul local al comunei Tulucesti :

Arand in r,edere prerede:rile arl. -16. alin.{4) li1. 'c'din Legea adminisfratiei publice locale
nr. 21 5 1200 I . republicatl. cu modit'rcdri le Ei comp letari le ulterioare:

Conform art. 45 al ( I ) lit. c din Legea nr. 215 I 2O0l drn Legea admrnistratiei publice locale
rx. 215/2001. republicatf,. cu nlodificf,rile qi completarile ulterioare:

HOTARASTE
Art. I.- Se stabrlesc impozitele si tarele locale pentru anul 201 I dupa cum urmeaza:

- nilelurile stabilite in sume l'rxe sunt prer'5zute in Tabloul cupnnzand impozitele si tarele locale
pentru anul 2011 constituind anexa nr. l:

- cota prevazuta la art.253 alin.(2) din Legea 57112()03- se stabileste la I %o-



- cotaprevazuta laart.253 alin.(6) din Legea 57112003, se stabileste lallYo
- cota prevazuta la art.27 A alin. (a) din Legea 57112003. se stabileste la 3 9'o"

Art.2 Bonif-rcatia prevazuta la art.255 d.(2), art. 260 al (2), arl. 265 al.(2) se stabileste dupa
cum urTneava:
a) in cazul impozitului pe cladin, la 10Yc
b) in cazul impozitului pe teren. Ia 109/o:
c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport. la l0%:

ArL3. (1) Majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Legea 57112003 este 5% pentru impozitul
pe clidiri aflale in proprietatea persoanelor fizice qi penlru impozitul terenurilor situate in intralilan
qi erlravilan:

(2) ln cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe. majorarea anuala prevazuta la
alin. ( I ) este inclusa in nivelurile acestora prer azute in anera nr. I .

Art. 1. - Veteranii de rf,zboi gi vdduvele veteranilor de razboi nerecisdtorite sunt scutili de plata
impozitului corespunzdtor pentru terenurile arabile din estrar,'ilan in suprafald de pAnd Ia 5 ha.

ArL 5. - Domnul primar" Bratu Petrici- va duce la indeplinire prezentahotlr6re:
Art 6.- (l) Prezenta hotarare se comunica prefectului iudetului Galati in vederea exercitarii

controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica pnn grija secretarului
com.Tulucesti. jud. Galati.

(2) Aducerea la cunostinta publica se ['ace prin afisare la sediul Consiliului local al
com.Tutucesti. iudetul Galati.

Presedinte de sedint4
Chisacov Marin
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Contrasemneaza-
Secretar -
Sandu Dan
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