ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BEREZENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea nivelurilor privind valorile impozabile, impozite şi taxe locale si alte
taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2014

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Berezeni prin care se propune aprobarea
impozitele şi taxele locale pentru anul 2014;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, prin care se propune nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2014;
- Titlul IX - Impozite şi taxe locale - din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice d e
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
c o m p l e t ă r i l e ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile incepand
cu anul fiscal 2013;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare
în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(4) lit.”c”, art.45 alin.(2) lit.”c” si art.115 alin.(1)
lit.”b”din Legea nr.215/2001 legea administratiei publice locale, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Berezeni ,judetul Vaslui ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Impozitele şi taxele locale aplicabile anului fiscal 2014 se stabilesc potrivit Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1)-Cota de impozitare pentru cladiri persoane juridice se stabileste 1 % asupra
valorii de inventar a cladirii.
(2)- În cazul în care clădirea nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului de
referinţă cota de impozitare a clădirii se stabileşte la 10 % .
(3)- În cazul în care clădirea nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului de
referinţă cota de impozitare a clădirii se stabileşte la 30 % .
(4) – Cota de impozitare pentru clădiri persoane fizice se stabileşte 0,1% asupra
valorii impozabile.

Art.3. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi teren precum şi taxa asupra
mijloacelor transport datorat pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data
de 31 martie, se acordă o bonificaţie de 10 %.
Art.4. În vederea calculului impozitului pe teren din intravilan şi extravilan se stabilesc
următoarele zone:
- în intravilan : zona A satul Berezeni
zona B satele Musata, Rînceni, Stuhuleţ si Satu Nou
- în extravilan : zona C satele Berezeni şi Satu Nou
zona D satele Musata, Rînceni şi Stuhuleţ.
Art. 5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Berezeni, judeţul Vaslui.
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