ROMANIA
JUDETUL BUZAU
PRIMARIA VINTILA VODA
HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la comuna Vintila Voda, judetul Buzau,
pentru anul 2012
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau ;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Vintila Voda, inregistrata la nr. 4621/ 24.11.2011;
- raportul inspectorului din cadrul compartimentului de contabilitate al Primariei Vintila Voda,
jud. Buzau, inregistrat la nr. 4648/28.11.2011;
- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget,finante,administrarea
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie, protectia mediului, servicii si
comert , inregistrat la nr. 4746/02.12.2011;
- avizul comisiei pentru administratie publica locala , juridica , apararea ordinii si linistii publice
si a drepturilor cetatenilor, inregistrat la nr. 4753/02.12.2011;
- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – Titlul IX , actualizata;
- Titlul IX din Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 571/ 2003 privind Codului fiscal , actualizata;
- Prevederile art.5, alin. (1), lit a) si alin. (2) , art.20, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/2006,
privind finantele publice locale, actualizata;
In temeiul art. 45, alin.(1), alin. (2) , lit. c) si art.115 , alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata si actualizata cu modificari si completari ulterioare;
HOTARASTE :
Art.1. Se stabilesc si se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2012 la comuna Vintila
Voda , nivelul lor fiind prevazut in Anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare ;
Art.2. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarare se incredinteaza compartimetul de
contabilitate din cadrul Primariei Vintila Voda, judetul Buzau , prin grija d-lui Burlacescu Valentin –
inspector in cadrul compartimentului;
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului – Buzau in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, va asigura aducerea la cunostinta publica a
hotararii prin publicare pe site-ul propriu al Primariei Vintila Voda , prin afisare la sediul primariei si
o va comunica persoanelor interesate.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :
13 voturi”pentru” ............................................................. 0.voturi”contra”................................................................. 0 voturi abţineri

