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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 18 consilieri  

       

HOTARAREA NR.04 

privind modificarea si completarea art. 1 si anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului 

Local Husi nr. 235/16.11.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2012 
    

 

            Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui: 

 

               Având în vedere expunerea de motive privind modificarea si completarea art. 1 

si anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Husi nr. 235/16.11.2011 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012; 

              În conformitate cu prevederile: 

          - art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicata, cu moficarile si completarile ulterioare; 

          - art. 20 lit.b) din  Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si 

completata; 

         - titlul IX – impozite si taxe locale – din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, 

modificata si completata; 

       - titlul IX – impozite si taxe locale – din Hotararea nr. 44/2004, actualizata, 

privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 

publicata in Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2004 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

                -Ordonanta nr. 30/2011 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor 

masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 627 din 2 septembrie 2011; 

                 -Ordonanta de Urgenţă nr. 125/2011 din 27 Decembrie 2011 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in 

Monitorul Oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011; 

           În temeiul art. 45 alin. (2) litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



                                                  H O T Ă R Ă S T E: 

 

            Art. 1. (1) Se aproba modificarea si completarea art. 1 la Hotararea 

Consiliului Local Husi nr. 235/16.11.2011 privind stabilirea  impozitelor si taxelor 

locale pentru anul 2012: 

                          (2)Se aproba modificarea art.1, lit ”c”, in sensul: 

                  - cota prevăzută la art. 253 alin. (6), lit. ”a” din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, pentru calculul impozitului pe clădirile care nu au fost reevaluate 

conform prevederilor legale in ultimii 3 ani fiscali anteriori anului fiscal de referinta 

2012 se stabileste la 10%; 

                    - cota prevăzută la art. 253 alin. (6), lit. ”b” din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, pentru calculul impozitului pe clădirile care nu au fost reevaluate 

conform prevederilor legale in ultimii 5 ani fiscali anteriori anului fiscal de referinta 

2012 se stabileste la 30%; 

                        (3)Se aproba modificarea art.1, lit ”e”, in sensul: 

   “Cota prevazuta la art. 279 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 

pentru calculul taxei hoteliere se stabileste la 1% din valoarea totala a cazarii/tarifului 

de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului; 

          

             Art. 2. (1) Urmare modificarilor si completarilor aprobate conform art. 1, 

alin. (2) si (3) ale prezentului proiect de hotarare, art. nr. 1 la Hotararea Consiliului 

Local nr. 235/16.11.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2012, va avea urmatorul cuprins: 

                       “Art. 1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2012, dupa 

cum urmeaza: 

a) nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevăzute în 

Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2012, constituind 

anexa nr. 1; 

b) cota prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

pentru calculul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice, se stabileşte 

la 1,1 %; 

c)                    - cota prevăzută la art. 253 alin. (6), lit. ”a” din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, pentru calculul impozitului pe clădirile care nu au fost 

reevaluate conform prevederilor legale in ultimii 3 ani fiscali anteriori anului 

fiscal de referinta 2012 se stabileste la 10%; 

                   - cota prevăzută la art. 253 alin. (6), lit. ”b” din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, pentru calculul impozitului pe clădirile care nu au fost 

reevaluate conform prevederilor legale in ultimii 5 ani fiscali anteriori anului 

fiscal de referinta 2012 se stabileste la 30%; 

d) cota prevăzută la art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

aferentă taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, se stabileşte la 3%; 



e) cota prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

pentru calculul taxei hoteliere, se stabileşte la 1% din valoarea totala a 

cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului.” 

                          (2) Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Husi nr. 235 din 

16.11.2011, modificata si completata se aproba conform Anexei nr. 1 la prezentul 

proiect de hotarare.  

 

          Art. 3 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineă Primarul 

municipiului Husi; 

 

           Art. 4 (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Vaslui in vederea 

exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija 

secretarului Municipiului Husi. 

                        (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei 

Municipiului Husi si prin difuzarea acesteia prin Statia de Radioficare locala. 

 

 

                                                                              HUSI, 26 ianuarie 2012  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

        Popa Cristinel                                       Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 


