
R O M A N I A 
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 
         M I L O S E S T I  

 HOTARARE  
privind  modificarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 42 / 22.12.2011 privind 

stabilirea impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2012

Consiliul local  al comunei Milosesti , judetul  Ialomita 
Avand in vedere :
-         prevederile  art. 27  si art. 30  din   Legea  nr. 273 / 2006  privind finantele publice 

locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;
-        prevederile Titlului IX – Impozite si taxe locale  ,  din Legea  nr. 571 / 2003 privind 

Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-   prevederile Normelor metodologice  de aplicare  a Legii nr. 571 /2003 privind Codul 

fiscal , aprobate prin H.G. nr. 44 /2004 , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-   prevederile  HG nr. 956/2009 privind  nivelurile  pentru valorile  impozabile , 

impozitele si taxele  si alte taxe  asimilate acestora , precum si  amenzile aplicabile incepand cu 
anul fiscal 2010;  

-   prevederile art. 1 838 alin. (5) ,  din Legea  nr. 287 / 2009  privind  Codul civil , 
republicata in anul 2011 ;
               -  luand in considerare  prevederile art. 9 pct. 3 din Cartea europeana  a autonomiei 
locale, adoptata la Strasburg  la 15 octombrie 1985 si ratificata  prin  Legea nr. 199/ 1997 ;
              -  analizand  planul urbanistic  general  aprobat prin Hotararea Consiliului local al 
comunei Milosesti , nr.  22 / 05.09. 2002;         

Examinand :
- referatul  doamnei Copaceanu Viorica  inspector( operator rol),nr.328/10.02.2012 ;
- expunerea de motive a domnului primar nr. 331/10.02.2012;
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante, 

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , 
comerţ , nr.  417/17.02.2012 ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr. 367/15.02.2012;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.  434/20.02.2012   ; 

In temeiul art.  36 alin. (2)  lit. b) , alin. (4)  lit. c)  si art.  45  alin. (2) ,lit. c) ,art. 115-(1), 
lit. b) din  Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica  locala, republicata in anul 2007 , cu 
modificarile si completarile ulterioare 

H O T A R A S T E : 

Art.I .  Hotararea  Consiliului local Milosesti nr. 42 / 22.12.2011 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2012, se modifica  dupa cum urmeaza  :    

1. Articolul 5 se modifica si va avea  urmatorul cuprins :         
Art.5.  Bonificatia  prevazuta  la art. 255 , alin. (2) , art. 260 , alin. (2)  si art. 265, 

alin. (2)  din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile 
ulterioare  , pentru plata cu anticipatie a impozitelor pe cladiri, pe teren si  asupra  mijloacelor de 
transport , datorate  pentru intregul an de catre presoanele fizice si  persoanele  juridice , pana la 
data de 31 martie inclusiv  a anului fiscal 2012 , se stabileste astfel:

a) in cazul impozitului pe  cladiri , la 10% ;
b) in cazul impozitului  pe teren ,  la 10 % ;
c) in cazul  impozitului  asupra mijloacelor de transport  ,la 10 %. 



           

Art.7.  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de  personalul aparatului 
de specialitate al primarului  comunei  Milosesti cu atributii  in domeniu .

Presedinte de sedinta  ,
       Consilier local  Trifu Vasile  

                Contrasemneaza   ,
                        Secretar  comuna Jipa Eugenia 
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