
JUDEJUL ARAD 

H O T A R A R E A Nr.93 
Din 11 decembrie 2013 

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014. 

Consiliul Local orasenesc Chisineu — Cri§ intrunit in sedin^a ordinara in 
data de 11 decembrie 2013 

Avand in vedere: 
- Expunerea de motive nr.10778 /6.12.2013 a d-lui primar Burdan Gheorghe; 
- Referatul nr.10807/09.12.2013 al bioroului resurse umane, impozite si taxe 
- prevederile art.36 (4) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra$ia publica locala, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.288 alin 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 
- Prevederile art.255 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, privind acordarea bonificatjei persoanelor fizice; 
- Prevederile art.265(2) din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal; 
- Avizul comisie buget-finante ; 
- 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri Tn functje ; 

In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare , 

H 0 T A R A § T E : 

Art. l . Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2014, conform anexei care 
face parte din prezenta hotarare. 

Art2. - Se aproba acordarea bonificatiei de 10% pentru plata cu anticipatie a 
impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, datorat 
pe Tntregul an de catre contribuabili persoane fizice pana la data de 31 martie 2014. 

Art.3. - Se aproba plafonul de 15 lei pentru anularea creantelor fiscale restante la 
31.12.2013 . 

Art.4. - Cuantumul impozitelor si taxelor locale stabilite prin prezenta hotarare se aplica 
Tncepand cu data de 01.01.2014. 
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