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HOTARÂREA NR. 1/ 2015
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015
Consiliul local al comunei Martinesti , judeţul Hunedoara;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Martinesti , si
referatul compartimentului de specialitate prin care se propune stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015 ;
Având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și a H.G. 1309/2012
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe
asimilate acestora precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c, precum şi ale art.
45 alin. 2 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi
juridice, pentru anul 2015, precum si facilitatile si scutirile de impozite si taxe locale
pentru anul 2015 raman la nivelul celor stabilite prin Hotararea Consiliul Local nr.
1/2013 , asa cum au fost modificte prin Hotararea Consiliul Local nr. 1/2014.
Art.2. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre, constituie
venituri proprii ale Bugetului local al comunei Martinesti pe anul 2015 si se aplica
anului fiscal 2015.
Art.3.Prevederile prezentei hotarari si se aduc la cunostiinta publica prin afisare
se comunica in scris :
- compartiment contabilitate Primaria Martinesti
- Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara,
Martinesti 23.01.2015
PRESEDINTE DE SEDINTA,
INDREI ANTONE
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Popon Dragos Claudiu
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local Martinesti din
data de 23.01.2015 cu ……..voturi “pentru”,…..voturi “impotriva”, si…. ”abtineri”

