ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRAJDURI

HOTARARE
Privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe
asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile in anul fiscal 2015 in comuna
Grajduri
Consiliul local al comunei Grajduri, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara, din
data de 30.05.2014
Avand in vedere :
- referatul compartimentului financiar-contabilitate - impozite si taxe
- expunerea de motive a Primarului
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grajduri
- prevederile titlului IX si articolului 253 alin 6 si 9, art 279, alin 2 si 286 alin 8 si 9
din legea 571/2003, privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile HG nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile si alte
taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2012
- prevederile art.20 litera b din legea 273 /2006 privind finantele publice locale
actualizata
- prevederile legii 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica, actualizata
- prevederile art.36 alin 4 lit c din Legea 215/2001 a administatiei publice locale,
republicata si actualizata
- HG 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele
locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile cu anul
fiscal2015

HOTARASTE
Art. 1 - Se aproba valorile pentru titlurile impozabile, impozitele si taxele locale si alte
taxe asimilate acestora precum si a amenzilor aplicate in anul fiscal 2015 in comuna
Grajduri, jud.Iasi, prevazute in anexele care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 - Se stabileste bonificatia prevăzută de Codul fiscal, pentru plata cu anticipaţie a
impozitului-taxei, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31
martie a anului respectiv, în cota de 10% pentru următoarele categorii de impozite şi/sau
taxe:
a) impozitul/taxa pe clădiri
b) impozitul/taxa pe teren intravilan şi extravilan
c) impozitul/taxa pe mijloacele de transport

Art.3 - Pentru determinarea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice , precum şi
a impozitului pe teren, pentru anul 2015 se menţine delimitarea zonelor aprobată prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Grajduri nr. 40/30.09.2005
Art.4 - Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuţii şi a altor sume datorate
bugetului local, atrage după sine majorări de întârziere calculate conform actelor
normative în vigoare
Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica in termenul legal Institutiei Prefectului judetului
Iasi, Primarului comunei Grajduri, Compartimentului financiar-contabilitate al Aparatului
de specialitate al Primarului comunei Grajduri pentru ducere la indeplinire, autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate va fi afişată pe site- ul şi la sediul Primăriei.
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