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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                           

                                                                                           

HOTĂRÂREA NR. 58

din 15.12.2014

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile 

aplicabile începând cu anul 2015

Consiliul local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în ședința ordinară din data de 

15.12.2014;

Având în vedere:

- raportul la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5097/08.12.2014 precum şi avizul favorabil 

al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi cele ale H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începand cu anul fiscal 

2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi 

completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;

- prevederile art. 23 din Metodologia nr. 2112516/2010 privind aplicarea unitară a dispozițiilor 

legale privind divorțul prin acordul soților;
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- prevederile Legii nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea 

unor măsuri financiar-fiscale;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (4) lit. c) şi ale art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte:

Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și 

amenzile aplicabile începând cu anul 2015 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a celor prevăzute în prezenta hotărâre se însărcinează 

personalul din aparatul propriu de specialitate al primarului, în funcţie de atribuţiile specifice. 

     Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului–Judeţul Mureş, Primarului comunei 

Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil, se afişează şi se va aduce la cunoştinţă publică 

prin publicarea pe site-ul instituției.   

                               

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

            Gheorghe Alexandru-Vladimir     

                                                                                                       Contrasemnează Secretar,

                                                                                                             Pop Silvestru-Vasile


