
oTARAREA

Consiliul Local Tormac , judeful Timiq,
Av6nd in vedere referatul nr. 3514 I 27.11.2013 al primarului comunei Tormac

si avizul favorabil al Comisiei pentru activitati economico-financiare din cadrul Consiliului
Local Tormac ;

In conformitate cu prevederile L. 27312006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvemului nr. 9212003 privind Codul de
Procedura Fiscala- republicat, cu modif,rcarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 10501204
privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 9212003 privind Codul de
Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,L.5Tl 12003 privind Codul
Fiscal - cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta nr. 8 / 

'2013 
privind

modificarea si completarea L. 571 I 2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri
financiar-fiscale si H.G. nr. l30g I ZOIZ pnvind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale qi alte taxe asimilate acestora, preirm si amenzile aplicabile
incepdnd cu anul 2013;

In temeiul art. 45 alin. (l) cdt gi afi. 36 alin.(2) lit. "b" qi alin. (4) lit. ,.c,, din
Legea nt.21512001 - republicat6, privind administrafia publicl local[, adopti prezenta :

H o T A nA n g :

Art. I . (1) - Impozitele qi taxele locale pentru anul20l4 sunt cele stabilite in anexa
1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

(2) - Pentru plata cu anticipatie panaladata de 31 martie 2014 aimpozitului
pe cladiri, impozitului pe teren si impozitului asupra mijloacelor de transport datorate pe
intreg anul , se acordd o bonificatie de l0 Yo ;

20 Yo;

(3) - Impozitul pe teren datorat de catre persoanele juridice se majoreazd cu

Art.2. - Ptezenta hokrare intra in vigoare incepand cu data de I ianuarie 2014, data
la care se abroga prevederile contrare;

Art.3. - Prezenta se comunicl:
- Prefecturii judefului Timiq, Direclia pentru verificarea Legalitafli

Actelor qi Contencios Administrativ;
- Cetifenilor prin afiqare;
- compartimentului de taxe qi impozite din cadrul primdriei Tormac;
- Primarului com. Tormac;
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