ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 19
din 23.10.2012
privind delimitarea zonelor de impozitare ale Comunei Beica de Jos
Consiliul local al comunei Beica de Jos, întrunit în sedinţa ordinară din data de
23.10.2012;
Având în vedere:
- raportul la proiectul de hotărâre privind delimitarea zonelor de impozitare ale
Comunei Beica de Jos precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului
local;
- prevederile art. 247 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 247 pct. 2, litera e) şi litera f), pct. 4 (1), pct. 5, pct. 9 (1) și (2)
litera b) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
În temeiul:
- prevederilor art. 36 alin. (4) litera c), alin. (9) ale art. 45 alin. (2) lit. c) şi ale art.
115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
hotărăște:
Art.1. Se aprobă delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora atât în
intravilanul cât şi în extravilanul Comunei Beica de Jos, începând cu data de 01.01.2013
după cum urmează:
Localitatea

Rangul

Zona localităţii

localităţii

Intravilan – Extravilan

IV

A

Beica de Sus – sat component a comunei Beica de V

B

Beica de Jos – reşedinţă de comună
Jos

1

Nadăşa - sat component a comunei Beica de Jos

V

B

Căcuciu - sat component a comunei Beica de Jos

V

B

a comunei V

B

Sînmihai de Pădure - sat component
Beica de Jos

Şerbeni - sat component a comunei Beica de Jos

V

B

Art.2. Începând cu data de 01.01.2013 impozitul pe terenul din intravilanul şi
extravilanul Comunei Beica de Jos se va ajusta cu coeficienţii de corecţie corespunzători
zonei A – rangul IV şi zonei B – rangul V.
Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri orice hotărâre contrară se abrogă.
Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostiinţă publică prin grija secretarului
Comunei Beica de Jos.
Art.5. Prezenta hotărâre este multianuală, modificându-se numai în situaţiile
prevăzute de lege (TITLUL IX - Impozite şi taxe locale, art. 247, pct 6 din H.G. nr. 44/
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare).
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează personalul
din aparatul propriu de specialitate al primarului, în funcţie de atribuţiile specifice.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş,
Primarului Comunei Beica de Jos, Compartimentului Financiar Contabil, se afișează și se
aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe Alexandru Vladimir

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Pop Silvestru-Vasile
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