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H O T Ă R Â R E A  nr. 7 

 
Din 31 ianuarie 2011 

 
Privind :  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011 
 
CONSILIUL LOCAL ŞUŢEŞTI întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 ianuarie 2011 
  Văzând : 

 Referatul de necesitate al compartimentului de specialitate; 

 Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local; 
 Avand in vedere prevederile:  Legii  NR. 571/2003 cu modificarile si  
completarile ulterioare , privind Codul Fiscal , Titlul IX , privind impozitele si taxele 
locale; prevederile Hotararii Guvernului  nr. 44 /2004 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a codului fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - Hotararea Guvernului  nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile , impozitele si taxele locale  si alte taxe asimilate  acestora , precum si 
amenzile aplicabile incepand  cu anul fiscal 2010  
 - art.16 alin (2) si art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
 - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 - Legea nr. 117/1999  privind taxele extrajudiciare de timbru cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 - O.U.G. 70 /2009 pentru modificatrea si completarea unor acte normative privind 
taxele si tarifele nefiscale; 
 - Hotararea Guvernului nr. 1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe 
mijloacele de transport prevazute la art.263  alin (4) si (5) din Legea 571/2003 aplicabile 
in anul fiscal 2011 
  In temeiul :art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. c) , art. 45 alin. (2) lit. c), 
coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art. 1. – Se aprobă nivelul impozitelor şi taxelor locale, pentru anul fiscal 2011 
dupa cum urmeaza : 
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand 

impozitele si taxele locale pentru anul 2011, constituind anexa nr. 1 , care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 



b) Cota prevazuta la art. 253 alin (2) din Codul fiscal, se stabileste la 1,5% 
asupra valorii de inventar din contabilitate pentru cladirile si constructiile care 
au fost reevaluate incepand cu anul 2006. 

c) Cota prevazuta la art. 253 alin (6) din Codul fiscal se stabileste la 5% asupra 
valorii de inventar din contabilitate pentru cladirile si constructiile pentru care 
nu s-a facut nici o reevaluare incepand cu anul 2006.   

Art. 2. – Bonificatia prevazuta la art. 255 alin (2) , art. 260 alin (2) si art. 265 alin 
(2) din codul fiscal, se stabileste dupa cum urmeaza: 
a) in cazul impozitului pe cladiri, la 5% ; 
b) in cazul impozitului pe teren, la 5% 
c) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 5%. 
Art. 3. – Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea 
autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului/taxei 
pe terenul situat atat in intravilan cat si in extravilan, pentru anul 2011, se 
mentine delimitarea zonelor in intravilan si in extravilan aprobata prin Hotararea 
Consiliului Local al comunei Sutesti nr. 18/29.05.2003 – anexa 2 si Hotararea  
Consiliului Local Sutesti nr.80 /2006 
Art. 4.- Nu se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de 
persoane fizice prevazute la art. 286 alin (3) din Codul Fiscal. 
Art. 5. – (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Braila in 
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta 
publica prin grija secretarului comunei Sutesti. 

   -(2) Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare va fi adusa la 
cunostinta celor interesati si va fi facuta publica prin afisare.   
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BARAC VASILE  

 
       CONTRASEMNEAZA, 
                SECRETARUL  COMUNEI SUTESTI 
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Privind :  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010 
 
CONSILIUL LOCAL ŞUŢEŞTI întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 ianuarie 2011 
  Văzând : 

 Referatul de necesitate al compartimentului de specialitate; 

 Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local; 
 Avand in vedere prevederile:  Legii  NR. 571/2003 cu modificarile si  
completarile ulterioare , privind Codul Fiscal , Titlul IX , privind impozitele si taxele 
locale; prevederile Hotararii Guvernului  nr. 44 /2004 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a codului fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - Hotararea Guvernului  nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile , impozitele si taxele locale  si alte taxe asimilate  acestora , precum si 
amenzile aplicabile incepand  cu anul fiscal 2010  
 - art.16 alin (2) si art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
 - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 - Legea nr. 117/1999  privind taxele extrajudiciare de timbru cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 - O.U.G. 70 /2009 pentru modificatrea si completarea unor acte normative privind 
taxele si tarifele nefiscale; 
 - Hotararea Guvernului nr. 1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe 
mijloacele de transport prevazute la art.263  alin (4) si (5) din Legea 571/2003 aplicabile 
in anul fiscal 2011 
  In temeiul :art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. c) , art. 45 alin. (2) lit. c), 
coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
 
 
 
 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art. 1. – Se aprobă nivelul impozitelor şi taxelor locale, pentru anul fiscal 2011 
dupa cum urmeaza : 
d) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand 

impozitele si taxele locale pentru anul 2011, constituind anexa nr. 1 , care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 



e) Cota prevazuta la art. 253 alin (2) din Codul fiscal, se stabileste la 1,5% 
asupra valorii de inventar din contabilitate pentru cladirile si constructiile care 
au fost reevaluate incepand cu anul 2006. 

f) Cota prevazuta la art. 253 alin (6) din Codul fiscal se stabileste la 5% asupra 
valorii de inventar din contabilitate pentru cladirile si constructiile pentru care 
nu s-a facut nici o reevaluare incepand cu anul 2006.   

Art. 2. – Bonificatia prevazuta la art. 255 alin (2) , art. 260 alin (2) si art. 265 alin 
(2) din codul fiscal, se stabileste dupa cum urmeaza: 
d) in cazul impozitului pe cladiri, la 5% ; 
e) in cazul impozitului pe teren, la 5% 
f) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 5%. 
Art. 3. – Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea 
autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului/taxei 
pe terenul situat atat in intravilan cat si in extravilan, pentru anul 2011, se 
mentine delimitarea zonelor in intravilan si in extravilan aprobata prin Hotararea 
Consiliului Local al comunei Sutesti nr. 18/29.05.2003 – anexa 2 si Hotararea  
Consiliului Local Sutesti nr.80 /2006 
Art. 4.- Nu se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de 
persoane fizice prevazute la art. 286 alin (3) din Codul Fiscal. 
Art. 5. – (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Braila in 
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta 
publica prin grija secretarului comunei Sutesti. 

   -(2) Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare va fi adusa la 
cunostinta celor interesati si va fi facuta publica prin afisare.   
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