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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
CONSIHUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 2/2013
privind stabiiirea de irnpozite $i taxe locale pentru anul 2013
Avand in vedere:
- proiectui §1 expunerea ue ^oiive la proiectul de hotarare privind stabiiirea de irnpozite
taxe locale pentru anul 2013;
- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile §i complet&rile
ulterioare;
- avizul Comisiei de specialitate a Consillului Local al comunei Grivifa, §i raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Grivifa.
In temeiul dispozi^iilor art. 36, art. 45, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Grivita, judetul Vaslui:
HOTARA$TE:
Art. 1 Se aproba cuantumul impozitelor §i taxelor locale, pentru anul 2013, in procentele §i
valorile inscrise in anexele la prezenta hotarare.
Art. 2 Hotararea §i anexele nr. 1 - 3 intra in vigoare §i se aplica incepand cu data de 1
ianuarie 2013, pe baza declarable! de impunere a fiecarui contribuabil.
Art. 3 fc>onmca|ia prevazuw art. z55 aiin. 2, art. 260 alin. 2 art. 265 alin. 2 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, se stabile$te dupa cum urmeazS:
a) in cazul impozitului pe cladiri -10% ;
b) in cazul impozitului pe terenul intravilan extravilan - 10%;
c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport - 10%.
Art. 4 Creanfele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de
10 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creanbelor fiscale datorate §i neachitate de debitori.
Art. 5 Prezenta hotararea va fi adusa la cuno§tinta publica prin alls are §i comunicata
serviciilor care urmeaza sa o aplice.
Art. 6 Anexele 1 §i 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 7 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Grivita
prin serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 8 Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Local
nr. 46/2011 privind stabiiirea de irnpozite §i taxe locale pentru anul 2012.
Art. 9 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor §i institutiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
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