
R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA SALCIA TUDOR 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA nr._____ 
                                   Din______________2010 
 

                 privind: stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul  2011. 

 

     Consiliul local intrunit in sedinta extraordinara la data de  

     Luand in considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeana a 

autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin 

Legea nr.199/1997, 

     Avand in vedere prevederile: 

- art 36 alin (2) lit.”b” si alin .(4) lit.”c” din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001republicata: 

- art.5 alin.”2” din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale , 

cu modificarile si completarile ulterioare: 

- ale Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

- ale HGR nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , 

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , precum si 

amenzile aplicabile incepand cu  anul fiscal 2011; 

- ale H.G.R. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale 

bugetului local pentru anul 2011 in scopul asigurarii finantarii 

cheltuielilor publice locale , pe de o parte , precum si de conditiile 

locale specifice zonei pe de alta parte 

In temeiul art.45 alin.(2), lit.”c” din Legea administratiei publice locale  

nr.215/2001,cu modificarile si completarile ulterioare, 
          
 

                                                         HOTARASTE : 

 

 

ART.1.  Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2011  dupa cum 

urmeaza:  

             a). nivelurile stabilite in sume fixe sunt cele prevazute in tabloul 

cuprinzand impozitele si taxele locale pe anul 2011; 



             b).cota prevazuta la art.253 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal este de 1,50 %; 

            c).cota prevazuta la art.253 alin. (6) din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal este de 10%; 

            d).cota prevazuta la art.270 alin. (4) din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal este de 3%. 

 ART.2. a)  Bonificatia prevazuta la art.255 alin(2)din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal este de 5% - in cazul impozitului pe cladiri ; 

              b) Bonificatia prevazuta la art.260 alin(2)din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal este de 5% - in cazul impozitului pe teren ; 

              c) Bonificatia prevazuta la art.265 alin(2)din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal este de 5% - in cazul tazei auto; 

ART.3.  – (1) Majorarea anuala prevazuta la art.287 din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal este de 0%  

ART.4. - Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea 

autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice , precum si a impozitului pe 

teren intravilan si extravilan,pentru anul 2011 ,se mentine delimitarea zonelor 

aprobata prin Hotararea Consiliului Local comunei Salcia Tudor 

nr.12/12.05.2002 , respective zona “C”. 

ART.5. -  (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Braila in 

vederea exercitarii controlului cu privire la legalitatea si aducerea la cunostinta 

publica prin grija secretarului comunei Salcia Tudor. 

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul 

autoritatilor administratiei publice locale. 
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