
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 4 

cu privire la nivelul taxele şi impozitele locale care se vor aplica în Comuna Răducăneni în anul 2013 

 

Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, legal constituit, întrunit la lucrările şedinţei 

ordinare din data de 25 ianuarie 2013; 

Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 43/2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni cu privire la  aprobarea taxelor şi 

impozitelor locale precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 

01.01.2013; 

- proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 256/2013, al primarului comunei prin care propune 

adoptarea unei hotărâri cu privire la nivelul taxele şi impozitele locale care se vor aplica în Comuna 

Răducăneni în anul 2013; 

- avizul favorabil înregistrat sub numărul 508/2013 al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Răducăneni înregistrat sub numărul 468/2013;  

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.   

- Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 

locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013; 

- art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicata , cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza alin. (1) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor 

măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale;  

 În temeiul: 

- alin. (2) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale; 

-  art. 45, alin. (2), lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic – (1) Pentru anul 2013, taxele şi impozitele precum şi taxele speciale care se aplică în 

Comuna Răducăneni nu se modifică faţă de anul 2012, nivelurile acestora fiind cele prevăzute în Anexele 

la Hotărârea nr. 43/2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni.  

                       (2) Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.   

Copii de pe prezenta hotărâre se vor afişa public şi se vor comunica Primarului, Viceprimarului, 

personalului cu atribuţiile specifice în materie de taxe şi impozite locale, pentru luarea la cunoştinţă şi 

ducerea la îndeplinire, altor persoane fizice sau juridice interesate, precum şi Instituţiei Prefectului 

Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, toate prin grija secretarului  comunei.   

Dată astăzi 25 ianuarie 2013. 

  

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                       Consilier local , 

 

                                 ARUŞTEI DUMITRU  
                                                                                                                                                             Contrasemnează, 

                                                                                                                                                          Secretarul Comunei, 

 

                                                                                                                                                             Bumbaru Cătălin   

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 13 consilieri locali dintre cei 15 ai Consiliului Local al Comunei 
Răducăneni.       


