ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
COMUNA SEACA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
PRIVESTE: Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006
Consiliul local al comunei Seaca, judetul Teleorman, avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 19875/23.09.2005 a Primarului comunei Seaca;
- Raportul de fundamentare nr. 19876/23.09.2005 al Serviciului Impozite si Taxe Locale, prin care se
propune stabilirea impozitelor si taxelor locale prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal pentru anul
fiscal 2006;
- Prevederile art. 5, alin. (1), lit. (a) si art. 16, lit. (b) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale,
aprobata de Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
si al art. 1 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale;
- Hotararea de Guvern nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea de Guvern nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei
inflatiei, aplicabile in anul 2006;
- Titlul VIII, art. I, pct. 7 din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente;
Planul urbanistic general aprobat prin H.C.L. nr. 5 - 01/02/2005.
- Incadrarea terenurilor din comuna Seaca, judetul Teleorman aprobata prin H.C.L. nr. 18/2003.
Tinand seama de prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
Luand in considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strassburg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,
In temeiul art. 38 alin. (2) lit. (d) si art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, in sume fixe sau cote procentuale,
pentru anul 2006, astfel cum sunt redate in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Bonificatia prevazuta la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) si art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladiri, la 10%;
b) in cazul impozitului pe teren, la 10%;
c) in cazul taxei auto, la 10%.
Art. 3. Anexele nr. 1, 2 , 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4. Prezenta hotarare se aplica pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pe anul 2006 si intra in vigoare
incepand cu data 01 ianuarie 2006.

Art. 5. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei, Hotararea Consiliului Local al comunei Seaca nr. 10 din 2005 - 2004isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 6. Prin grija serviciului Secretariat administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa Prefecturii judetului
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului comunei Seaca, Serviciului Impozite si Taxe Locale si tuturor
Directiilor de specialitate din cadrul Primariei si Serviciilor publice din subordinea Consiliului local.
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