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Expunere de motive
privind aprobarea pentru anul 2012 a impozitului pentru mijloacele de transport cu

masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, precum și modificarea și completarea
anexei la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.232/28.12.2011

In baza prevederilor Legii nr.571/2003, Consiliul local are competenta sa
stabileasca cota impozitelor si taxelor locale, cand acestea se determina pe baza de
cota procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea
cuantumului impozitelor si taxelor locale prevazute in suma fixa, stabilirea altor taxe
locale tinand cont de prevederile cap. X Titlul IX din Codul Fiscal, stabilirea nivelului
bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, si art.
265 alin.2 din Codul fiscal.

Consiliul Local Nădlac, prin Hotărârea nr.232 din28.12.2011 a aprobat nivelurile
valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate, precum şi
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2012, hotărâre care a fost supusă procedurii
transparenţei în baza prevederilor Legii nr.52/2003.

Ulterior datei aprobării impozitelor şi taxelor de către consiliul local, respectiv
prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 125/2011 au fost aprobate nivelurile
impozitului pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4,5 din Codul
Fiscal, aplicabile anul fiscal 2012, ceea ce presupune implicit necesitarea coroborării
normativului cu hotărârea consiliului local adoptată, pentru a putea fi puse în aplicare în
anul fiscal 2012.

Avand in vedere cele prezentate mai sus,

PROPUN:

Analizarea şi aprobarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de hotărâre
privind aprobarea nivelurilor impozitului pentru mijloacele de transport prevăzute la
art.263, alin.4,5 din Codul Fiscal, aplicabile anul fiscal 2012, precum și modificarea în
mod corespunzător a anexei la Hotărârea  Consiliului Local Nădlac nr.232/28.12.2011,
conform propunerii art.2-3 din anexa la proiectul de hotărâre.

Primar,
Vasile Ciceac


