
Hotărârea nr.52 din data de 06.12.2013 privind impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora aplicabile în comuna Rîciu în anul 2014.  

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA RÎCIU 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 52 

din 6 decembrie 2013 
 

privind   impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în comuna Rîciu în anul 2014. 

 
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  6 decembrie 

2013, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 885  din  29 noiembrie  2013, emisă, de către primarul comunei Rîciu 
Luând act de: 
Raportul Compartimentului Impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 4870/02.12.2013, de 
raportul comisiei de specialitate a consiliului local,  

Având în vedere: 
Prevederile Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul IX 

privind impozitele şi taxele locale, art.288;  
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologi-ce de aplicare a 

Codului fiscal; ale Hotărârii Guvernului nr.1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, 
H.G. nr.23/22.01.2013 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată; O.G. nr. 1/2013 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale și ale art.IV din O.G. 
nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale ; 

Luând în considerare: 
Prevederile 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; 
Ţinând seama de: 
 Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”şi art.45 alin.(3) art.115 din Legea nr.215/2001  administraţiei  publice  cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRÂRE 
 

             Art.1. Se aprobă  impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în comuna Rîciu în 
anul 2014, conform expunerii de motive nr. 4870/02.12.2013, cu anexele de la nr. 1 la nr. 13, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Impozitele şi taxele locale rămân la nivelul anului 2013. 
 Art.3. Prezenta hotărâre are un caracter normativ. 
 Art.4. Se abrogă hotărârea nr.  3  din   15 ianuarie 2013 şi hotărârea nr. 7 din 29 martie 2013.  

  Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  incredinţează secretarul comunei şi 
compartimentul contabilitate-impozite şi taxe. 

              Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 



 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului contabilitate-impozite şi taxe; 

     Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  
pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   Contrasemnează 
             Cioloboc Ioan                                                                                   Secretar: Dunca Ioan 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


