JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NICŞENI

H O T Ă R Â R E
Consiliul local Nicşeni ,judeţul Botoşani întrunit în şedinţă
ordinară astăzi, 30 ianuarie 2009 ,
analizând expunerea de motive prezentată de dl. Gaidur Ioan
primarul comunei Nicşeni,referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2009,
în baza rapoartelor de avizare ale comisiilor de specialitate
din cadrul consiliului local,
văzând prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,
modificat şi completat prin Legea nr. 343/2006 , ale H.G. nr. 1861/2006
pentru modificarea H.G. 44/2004 aprivind aprobarea
Normelor
metodologice de aplicare a Codului Fiscal, precum şi ale H.G. 1514/2006
privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale,precum şi ale Legii
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională din administraţia publică,
în temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale,republicată,
h o t ă r ă ş t e:
Art.1 Pentru anul 2009 se menţin aceleaşi nivele ale
impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilii comunei Nicşeni, aşa cum
au fost pentru anul 2008 , în conformitate cu prevederile art.247,258 din
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare avându-se în vedere
următoarele ranguri şi clase de calitate în cadrul satelor componente ale
comunei Nicşeni:
a) satul Nicşeni- rangul IV,zona de intravilan A, iar pentru
extravilan , zona D;
b ) satele Dorobanţi şi Dacia -rangul V,zona de intravilan
A ,iar pentru extravilan zona D.
Art.2 Începând cu data de 01.01.2009 impozitele şi taxele
locale datorate de contribuabilii din comuna Nicşeni sunt următoarele:
a) Impozitul pe clădiri :
2.1 În cazul persoanelor fizice,impozitul pe clădiri
se calculează prin aplicarea cotei de o,1% la valoarea impozabilă a
clădirii .

Valoarea impozabilă a clădirii se determină prin înmulţirea
suprafeţei construie a clădirii,exprimată în m.p. ,cu valoarea corespunzătoare
din tabloul anexă la HG nr.1861/decembrie 2006
2.2 În cazul persoanelor juridice,împozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii de inventar
a clădirii.
În cazul unei clădiri care nu a fost
reevaluată în ultimii trei anteriori anului fiscal de referinţă ,cota impozitului
pe clădiri este de 10% aplicată valoarea de inventar a clădirii înregistrată în
contabilitatea persoanelor juridice,pânâ la sfârşitul lunii în care s-a efectuat
prima reevaluare.
2.3. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice ,până la data de
15 martie a anului respectiv,se acordă o bonificaţie de 10 %.
b) Impozitul pe teren:
Art.3 Impozitul pe teren se datorează şi se plăteşte la
Consiliul local Nicşeni de către proprietarii de terenuri din raza teritorială
a comunei Nicşeni, în baza clasificărilor prezentate la art.1 din prezenta
hotărâre.
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a
comunei concesionate, închiriate , date în administrare ori în folosinţă se
stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor
locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă ,în condiţii
similare impozitului pe teren.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren
datorat pentru întregul an de către o persoană fizică ,până la data de 15
martie 2009 se acordă o bonificaţie de 10%.
C

Impozitul pe mijloacele de transport

Impozitul asupra mijloacelor de transport se datorează de
către proprietarii mijloacelor de transport ,cu domiciliul , sediul sau punctul
de lucru în comuna Nicşeni. Se calculează în funcţie de capacitatea
cilindrică a acestuia prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm.c. sau fracţiune
din aceasta cu suma corespunzătoare prevăzută de C.F. cu modificările
ulterioare.
Stabilirea taxelor asupra mijloacelor de transport , plata
acestora precum şi scutirile se fac în baza prevederilor art.261-265 din
Codul Fiscal, modificat şi completat prin Legea nr. 343/2006.
Tractoarele înregistrate pe plan local vor fi impozitate
conform C.F., la fel ca si cele înmatriculate.
Pentru plata cu anticipaţie de către persoanle fizice se
acordă bonificaţie de 10%.

D. Taxe pentru eliberare certificate, avize,autorizaţii.
1. Taxă eliberare certificat de urbanism :
- până la 150 m.p.
- 2 ,00 lei
- între 151 m.p. şi 250 m.p.
-2,5 lei
-03- între 251 m.p. şi 500 m.p.
-3,5 lei;
- între 501 m.p. - 750 m.p.
-4,00 lei .
- între 751 m.p. - 1000 m.p.
-5,00 lei;
- peste 1000 m.p.
-5,00 + 0,5 lei pentru fiecare
m.p. care depăşeşte 1000 m.p.;
2.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă,canalizare,gaze
termice,energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu - 9,0 lei pentru
fiecare racord.
3. Taxă pentru amplasare chioşcuri,tonete( art.267 alin.7) - 12,0 lei ;
4. Taxă avizare certificat de urbanism
- 11,0 lei
5. Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală
- 8,0 lei;
6. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfăşurare a
unei activităţi economice
- 15,00 lei
7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de
funcţionare
- 14,0 lei;
8. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător - 40,00 lei
9. Taxa pentru afişaj:în cazul unui afişaj în locul în care
persoana derulează o activitate economică
-23 lei/m.p.;
-în cazul oricărui alt panou,afişaj pentru reclamă şi publicitate
-17 lei/m.p.
10. Impozitul pe spectacole se stabileşte şi se plăteşte
conf. art. 273-274 şi 275 din Codul Fiscla astfel:
-în cazul videotecilor
0,1 lei/m.p.;
-în cazul discotecilor
0,2 lei /m.p.
11. Taxe speciale
Se instituie taxe speciale în conformitate cu prevederile
art.282 al.1 şi 2 din Codul Fiscal,după cum urmează:
-taxă eliberare adeverinţe de orice fel,bilete
de proprietate pentru animale
- 1 leu/buc;
-taxă legalizări declaraţii
- 2,00 lei;
-taxă înregistrare contracte de arendă
-10 lei;
- taxă eliberare certificat fiscal,certificat de
înstrăinare bunuri imobiliare
- 10 lei
- multiplicare la copiator
- 0,5 lei/pagină

Alte taxe locale
a) Utilizarea temporară a locurilor publice:
- pentru parcarea ocazională a autovehiculelor - 10 lei/ vehicul/zi;
- pentru depozitare de materiale 10 lei/zi
- pentru desfacerea de produse care fac obiectul comerţului
în pieţe oboare, pe drumuri publice,parcări sau alte locuri stabilite
de Consiliul local
- 2,5 lei/m.p.zi.
- pentru ocuparea terenurilor cu construcţii
provizorii autorizate ,în condiţiile legii,
- 2,5 lei/m.p./zi
-taxă pentru deţinerea în proprietate sau folosinţă
de către persoane fizice , a echipamentelor în scopul
obţinerii de venit(unealtă,maşină,instalaţie ,aparat,
vehicul,drujbă etc.)
- 2 lei/zi.
.- taxă pentru vehicul lent
:
- taxe pentru deţinere tractor cu pneuri – 100 lei/an /buc.
- Taxă pentru plata personalului angajat în serviciului de
pază obştească în cadrul comunei : 30 lei/ familie /an, cu
achitarea în cel mult două rate anuale;
12. Scutiri şi facilităţi stabilite de Consiliul local
Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitelor pe clădiri sau
reducerea acestora ,pentru plata impozitelor pe teren ,pe baza cererii şi a
documentelor justificative,prin hotărâri adoptate pe parcursul anului 2009
Art.4 Nivelele impozitelor şi taxelor locale stabilite pentru anul
2009 se vor indexa potrivit art.292 din Codul Fiscal pentru a reflecta rata
estimată a inflaţiei pentru anul 2009.
Art.5 De ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri
râspunde primarul comunei Nicşeni,prin compartimentul financiar-contabil din
aparatul propriu al Consiliului local Nicşeni.
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