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                                            CONSILIUL LOCAL 

 
           

       HOTĂRÂREA    Nr.31   
        29 noiembrie 2012 

 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul comunei Rîciu 

 
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  29 octombrie 

2012, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 503 din 23.11.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 
Analizând: 

-Referatul de specialitate nr.4678/23.11.2012 întocmit de Compartimentul contabilitate impozite şi taxe 
Locale,  
-Expunerea de Motive nr. 4679/23.11.2012 a Primarului Comunei Rîciu, Rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local, 

În baza prevederilor: 
-Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul IX, privind 

impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1); prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct.224 şi pct.290^1 alineat (2); ale Hotărârii Guvernului 
nr. 956 din 19 august 2009 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 633/24.09.2009, privind 
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.59/2010 pentru 
modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Hotărârii Guvernului nr.1347 din 23.12.2010 privind 
aprobarea nivelurilor impozitelor pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin.(4) si (5) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011, ale Ordonantei Guvernului nr. 30 din 31 august 
2011 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 627/02.09.2011, pentru modificarea si 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale; 

În temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.45 alin.2 lit.c) 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Cosiliul local al comunei Rîciu;  

 
hotărăşte: 

 
Art.1 - Se aprobă impozitele şi taxele locale, pentru anul 2013, aplicabile la nivelul Comunei Rîciu, 

conform Notei de Fundamentare nr. 4679 din 23.11.2012, cu anexele de la nr. 1 la nr. 13, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă majorarea cu 20%, fata de nivelul stabilit in HG.956/2009, in conformitate cu art.287 
din Codul Fiscal. 

 Art.3 - Prezenta hotărâre are un caracter normativ. 
 Art.4 - Cu urmarirea si ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează: 
Primarul Comunei Rîciu, Serviciul contabilitate,impozite si taxe, Compartimentul Agricol şi celelalte 
compartimente ale instituţiei. 
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