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  H O T A R A R E 

 
 

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal  2011 
 
• Avand in vedere referatul cu nr.3756 /21.05.2010 intocmit de catre d-na referent Rus Otilia, 
• In conformitate cu prevederile art.287,288 si 292 din  Legea nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ,H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicarea a Legii 571/2003 privind Codul fiscal  , Legea 
343/2006 de modificare a Codului fiscal precum si a H.G. nr.956/2009;   

•  In temeiul prevederilor art.36  alin 4 lit.c si ale art.45 alin.1 din Legea nr. 215 /2001 a 
administratiei publice locale modificata,republicata; 

 
 

H   O    T    A    R    A     S    T    E 
 
 
      ART.1. Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2011, dupa cum urmeaza: 
        Nivelurile stabilite in suma fixa sunt cele prevazute in anexa care cuprinde impozitele si 
taxele locale pe anul 2011. 
       ART.2. Se aproba bonificatia de 5 % pentru contribuabilii persoane fizice ,care achita cu 
anticipatie ( 31martie ) ,impozitul pe cladiri, terenuri si taxa asupra mijloacelor de trasnport. 
       ART.3. In cazul cladirilor pentru persoane juridice , cota de impozitare care se aplica 
valorii de inventar va fi de 1,5%, iar pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani 
anterior anului fiscal de referinta, sa fie de 10 %, care se aplica la valoarea de inventar 
inregistrata in contabilitate. 
       ART.4. Se aproba acordarea facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute 
la art.284. CF 
       ART.5. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data 1 ianuarie 2011 in aceeasi data 

incetandu-si aplicabilitatea H.C.L Mosnita Noua nr.180/2009. 
       ART.6.       Prezenta se comunica:  

 Institutiei Prefectului Judetului Timis  
 Primarului comunei Mosnita Noua 
 Contabiliului primariei  
 Cate un exemplar se afiseaza in toate localitatile comunei      
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