ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDEŞTI
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Budesti în anul 2008
Consiliul local al comunei Budeşti s-a intrunit in sedinta ordinara la data de 27
septembrie 2007 ;
Având în vedere
-raportul nr. 2879 din 21 septembrie 2007, privind propunerile de stabilire a
impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Budeşti pe
anul 2008, a compartimentului financiar contabil ;
- expunerea de motive nr. 2879 din 24 septemrie 2007 a primarului comunei Budesti
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , datorate de persoanele fizice si juridice din
comuna Budesti pe anul 2008;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală;
- prevederile Titlului IX Impozite si taxe locale cap.I art.248 din Legea nr.571/23
decembrie 2003, privind Codul Fiscal modificată şi completată prin Legea nr. 343/2006;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budeşti cu nr.29 din 18.12.2006
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în cadrul comunei Budeşti pe anul 2007;
- adresa nr. III B/16117 AP din 31.07.2007 primită de la Instituţia
Prefectului - judetului Bistrita-Năsăud, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , de
catre consiliile locale pentru anul 2008, înregistrată sub nr. 2622/07.09.2007 ;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budeşti cu nr. 21 din 30.10.2002
privind încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Budeşti;
- prevederile Hotărârii consiliului local al comunei Budeşti nr.21 din 30.09.2003
privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Budeşti ;
prevederile pct.290^1 Hotărârii Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea
Normelor pentru aplicarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal modificate şi completate;
prevederile Hotararii nr.1861/21.12.2006 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a legii nr.571/2003privind Codul fiscalaprobate prin
H.G.nr.44/2004;
prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajarea
teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi;
prevederile Legii nr.117/1999, privind taxele extrajudiciare de timbru;
- prevederile Ordonantei Ordonantei Guvernului nr.12/1998 privind taxele de
timbru,pentru activitatea notarială ,republicata;
- raportul Comisiei pentru buget – finante, investitii, agricultura,
activitati economice, administrarea domeniului public si privat al comunei nr. 3001 din
26.09.2007 ;
- raportul Comisiei juridice si de disciplina, admnistratie publica,
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, amenajarea
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism inregistrat sub nr. 3002 din 26.09.2007 ;
- reportul Comisiei pentru activitati social-culturale, invatamant sanatate ,familie si
protectie copii,munca si protectie sociala nr.3003 din 26.09.2007 ;
prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 983/1998 privind reevaluarea
clădirilor, construcţiilor speciale şi terenurilor;
- prevederile art. 27 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;;

anunţul public nr. 2563/ 28.08.2007 prin care se transmite intentia stabilirii
impozitelor si taxelor locale pe anul 2008.
procesul verbal cu nr.2639 /07.09.2007 privind termenul de depunere în scris
a sugestiilor, opiniilor şi contestaţiilor;
În temeiul dispoziţiilor art. 38(2) lit. “d” si art.46 (3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se stabilestc impozitele si taxele locale pentru anul 2008 conform anexelor
nr.1, nr.2, nr.2a, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10, nr.12, nr.13, nr.14, nr.15 si
nr.16 şi nr., ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Plata impozitului se face in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30
septembrie inclusiv.
Art. 3. – Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, a taxei
asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de catre persoanele fizice, până la
data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10 %.
Art. 4. – Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de
transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe
prevăzute de art. 282 şi art.283 din Codul Fiscal nu se aplică pentru:
(1) veteranii de razboi, vaduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
(2)
persoanelor fizice prevăzute la art.1 din Decretul nr.118/1990 –privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prinzonieri, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte legi;
3) persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi persoanelor invalide de gradul I
sau II.
(4) Scutirea de la plata impozitului se face pe baza certificatului medical de incadrare
in grad de handicap, a legitimatiei de veteran de razboi, a legitimatiei de persoana
persecutata din motive politice.
Art. 5. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărări se abrogă Hotărârea
Consiliului local al comunei Budeşti cu nr. 29 din 18.12.2006.
Art. 6. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008.
Art. 7.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul
financiar contabil .
Art. 8. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare şi se va
publica în Monitorul oficial al judetului.
Art. 9. – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- compartimentul financiar contabil;
- compatriment agricol;
- primarul comunei Budesti;
- Institutia prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud;
Art. 10.- Prezenta hotărăre a fost aprobată de către Consiliul local al comunei
Budeşti cu 11 voturi “pentru” x ”împotrivă” x ”abţineri”.
Preşedinte de sedinta
Rus Augustin
Budesti la 27 septembrie 2007
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Secretar
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDEŞTI
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2008
Consiliul local al comunei Budeşti s-a intrunit in sedinta ordinara la data de 27
septembrie 2007 ;
Având în vedere
-raportul nr. 2880 din 21 septembrie 2007, privind propunerile de stabilire a taxelor
speciale pe anul 2008 ;
- expunerea de motive nr. 2880 din 24 septemrie 2007 a primarului comunei Budesti
privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2008;
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală;
- prevederile art.282 din Legea nr.571 din 23 decembrie 2003, privind Codul Fiscal
modificată şi completată prin Legea nr. 343/2006;
prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budeşti cu nr.29 din
18.12.2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în cadrul comunei Budeşti pe anul
2007;
prevederile Hotararii nr.1861/21.12.2006 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a legii nr.571/2003privind Codul fiscalaprobate prin
H.G.nr.44/2004;
prevederile Hotărârii Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor
pentru aplicarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal modificate şi completate;
- raportul Comisiei pentru buget – finante, investitii, agricultura, activitati economice,
administrarea domeniului public si privat al comunei nr. 3004 din 26.09. 2007 ;
raportul comisiei juridice si de disciplina, admnistratie publica, apararea ordinii
publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, amenajarea teritoriului si urbanism,
protectia mediului si turism inregistrat sub nr. 3005 din 26.09.2007 ;
raportul comisie pentru activitati social culturale ,invatamant ,sanatate ,
familie si protectie sociala,culte, activitati sportive inregistrat sub nr.3006 din 26.09.2007 ;
- prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;;
anunţul public nr. 2563/ 28.08.2007 prin care se transmite intentia stabilirii
impozitelor si taxelor locale pe anul 2008.
procesul verbal cu nr.2640 /07.09.2007 privind termenul de depunere în scris
a sugestiilor, opiniilor şi contestaţiilor;
În temeiul dispoziţiilor art. 38(2) lit. “d” si art.46 (3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se stabilesc taxele speciale pentru anul 2008 conform anexelor : nr.1,
nr.2,nr.3 nr.4, nr.5 , nr. 6, nr. 7 ,nr.8 şi nr.9 si nr.10 ce fac parte din prezenta hotărâre.
Art.2. – Se aproba Regulamentul privind stabilirea taxelor speciale conform Anexei
nr.10 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008.
Art. 4.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul
financiar contabil .

Art. 5. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare şi se va
publica în Monitorul oficial al judetului.
Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- compartimentul financiar contabil;
- compartimentul resurse umane ;
- primarul comunei Budesti;
- Institutia prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud;
Art. 7.- Prezenta hotărăre a fost aprobată de către Consiliul local al comunei Budeşti
cu 11 voturi “pentru” x ”împotrivă” x ”abţineri”.
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