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ROMÂNIA
JUDEŢUL   SUCEAVA

MUNICIPIUL   CÂMPULUNG   MOLDOVENESC
CONSILIUL  LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 4
din 26 ianuarie 2012

 

privind stabilirea cotei impozitului pe clădiri nereevaluate şi pentru clădirile cu destinaţie turistică
 

 
Consiliul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2012,
Având în vedere :
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 426/11.01.2012 ;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu înregistrat la nr. 427/11.01.2012;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Art. 253, alin.(6) şi alin.(9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. I, punctele 78-80 din Ordonanţa Guvernului României   nr. 30/ 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
În temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47, art.49 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei

publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1.(1)Cota impozitului pe clădiri, în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, se stabileşte astfel:
a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă 2012;
b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă 2012. Cotele impozitului pe clădiri  se

aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac
excepţie clădirile care au fost amortizate integral potrivit legii, în cazul cărora cota de impozitare este de 1,5%

(2)Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de
inventar a clădirii.

Art.2.-Prevederile capitolului II, punctul 1 din anexa nr. 1 la Hotãrârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.
46/2011 cu privire la  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 se modifică în mod corespunzător.

Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung
Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Raţu Gheorghe

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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