
ROMANIA
JUDETUL GALATI
ORA$UL BERE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.2
din : 15 ianuarie 2013

privind : aprobarea reducerii cu 12 % in anul hscal 2013 a nivelurilor valorilor impozabile 9i a
impozilelor locale stabilite polrivit Hoftarii Consiliului Local al oraiului Bere$ti , judelul Galali nr. 1 /

15.01.2013
Iniliator : Primar Dica Octavian
Nr. de idegistrare si data depunerii proiectului de hourare : 120 / 11.01.201i

Consiliul Local al ora$ului Bereiti , judetul Galali , inhunit in tedinla extaordimre din data de
15.01.2013;

Avend in vedere Expunerea de motive nr. 119 / 11.01.2013 a iniliatorului proiecflrlui de hogrere
Primarul oragului Beregti judelul Galali,

Avdnd in vedere Rapotul de specialitate ff. 121, / ll.Dl.2ol3 a1 compartimentului de rcsofi din
ca&ul Aparatului de specialitate al Prima.rului oraqului Beregti ,judelul calaii ;

Avdnd in vedere rapoafiele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2 9i 3 ale Consiliului
Local aJ orapului Beretti judelul Galali ,

Avend in vedere Hotdr6rea Consiliului Local al ora;ului Beretti , .judelul Galafi nr. 21 /
29.11.2012 privind taxa de habitat pentru persoanele fizice ;

Avend in vedere HotirArea Consiliului Local al ora$ului Beregi , judelul Galali nr. 22 /
29.11.2012 privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor gi taxelor locale,precum qi a amenzilor
aplicabile in anr.rl fisr'al 20ll:

Avdnd in vedere prevederile Ordonanlei Guvemului r:d. I I 2013 pentru reglementarea unor
misuri financiar-fiscale ir domeniul impozitelor fi taxelor locale ;

Avand in vedere prevederile Titluluj IX ,, Impozite Si taxe locale " din Legea nr. 571 / 2003
privind Codul hscal , cu modificdrile qi complettuile ulterioare ;

Avdnd in vedere prevederile art.16, alin.(2) , art.20, alin.(l) , lit. ,, b " , afi.27 qi ad.30 , alin.(l) qi

aiin.(2) din Legea ft.2'73 / 2006 privind finantele publice locale , cu modificirile 9i complel5rile
ultedoare ;

Av6nd in vedere prevederile art.27 ,ale afi. 36 , alin.(2) ,lit. ,, b " qi alin.(4) ,lit. ,, c " din Legea
nr. 21,5 / 2001 privind administralia publicd locali , republicatd , cu modificdrile fi complettuile
ulterioare;

in baza art.45, alin.(2) , lit. ,, c " din Legea ru. 215 I 20Ol , republicatA , cu modificirile pi

completirile ulterioare :

HOTARASTE:

Aft.1 (l) Se aproba reducerea cu 12 % in anul fiscal 2013 a nivelurilor valorilor impozabile qi a
impozitelor locale stabilite potdvit Hotardrii Consiliului Local al oraSului Berelti, judelul Galali nr. 1 /
15.01.2013.

(2) Reducerea cu 12 o/o in aiul fiscal 2013 a nivelurilor valorilor impozabile $i a impozitelor locale
are loc cel mult pand la niveludle prevdzute p n Hottuaxea Consiliului Local al oragului Bere'ti , judeful
Galagi nr. 30 / 30.1 1 .201 1 privind stabilirea valorilor impozabile , a impozitelor gi taxelor locale ,precum
gi a amenzilor aplicabile in anul fiscal 2012 .
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4!t9 Dispoziliile prezentei hotarari vor fi aduse la cuno$tinla publici prin afi9are la sediul

Consiliului Local al oraqului Beregti , judeqrl Galafi , pdn popularizarc la Stalia de radioficare a localitdlii
qi prin publicare pe site-ul lrttp://orasulberesti.ro .

8!!! Prczenta hotdrarc se comunice compadimenlelor Financiar Contabil , Administrarea
Domeniului Public $i Privat , Urbanism qi Disciplina in CoNtruclii din cadrul Aparatului de specialitate

al Primarului ora'ului Beregti judetul Galali , prccum $i Instituliei Prefectului judetului Galali in vederca

controlului sub aspectul legalitafi ,

PRE$EDINTELE $EDINTEI,
LACHE MIHAIv;

CONTRASEMNEZ,
SECRETAR,

DONCIU ANA CRISTINA
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