
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI

C O N S I L I U L  L O C A L

HOTĂRÂREA NR. 4/2011

privind modificarea Hotărârii nr. 40/2010 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2011

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 18 ianuarie  
2011, convocat prin Dispoziţia nr.1 /2011, emisă de primarul comunei Dăneşti;

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.132/2010 a D-lui primar Suket Jeno
- raportul de specialitate nr.135/2010 al compartimentului de impozite şi taxe
- memoriul  tehnic şi  cererea ptr.  ajustarea tarifelor  de salubrizare începând din 1 

ianuarie 2011 depusă de AVE-HURON SRL;

În conformitate cu prevederile:
- Titlului IX Impozite şi taxe locale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările  şi  completările  ulterioare  şi  a  Legii  nr.273/2006  privind  finanţele 
publice locale;

- Hotărrii  Guvernului  nr.1347/2010  privind  aprobarea  nivelurilor  impozitului  pe 
mijloacele de transport prevăzute la art.263 alin. (4) şi (5) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011;

În baza prevederilor Legii nr.51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  art.6  alin.(1)  lit.  „l”  din  Legea  serviciului  de 
salubrizare  a  localităţilor  nr.101/2006  şi  prevederile  cap.VII  din  Ordinul  nr.109/2007 
privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

 Luând în considerare raportul comisiei pentru activităţi economico-financiare, protecţia 
mediului, turism şi agricultură;

 În  conformitate  cu  prevederile  art.6  din  Legea  nr.52/2003  privind  transparenţa 
decizională în administraţia publică.

  În temeiul art.36 alin.1, alin.2 lit. „b”, alin.4 lit. „c” şi art.45 alin.2 lit.„c”din Legea 
nr.215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE: 

Art.1- Începând cu  anul fiscal 2011, se modifică nivelurile impozitului pe mijloacele de 
transport prevăzute la art.263, aliniatul (4) şi aliniatul (5) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.40/2010. 

Art.2. Nivelurile modificate ale impozitelor mijloacelor de transport prevăzute în art.1 sunt 
cuprinse în anexa nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Începând cu anul fiscal 2011 se aprobă ajustarea taxei speciale pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a comunei Dăneşti, în conformitate cu prevederile 
contractului  de  delegare   a  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  a  comunei  cu 
operatorul SC.AVE-HURON.SRL Miercurea-Ciuc după cum urmează:

a) persoane fizice:
    -  2,26 lei/persoană/lună fără TVA
b) persoane juridice şi instituţii publice:
    - 57,00 lei/mc fără TVA

Art.4. Începând cu aprobarea prevederilor art.3 se abrogă prevederile art.7 din  Hotărârea 
Consiliului Local nr.40/2010. 

Art.5.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Dăneşti prin compartimentul impozite şi taxe al Primăriei comunei Dăneşti.

Art.6.(1) Prezenta hotărâre se comunică primarului, compartimentului de impozite şi taxe, 
către SC.AVE-HURON S.R.L.Miercurea-Ciuc şi Instituţia Prefectului Judeţul Harghita.

         (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri se face prin afişare la sediul 
Primăriei comunei Dăneşti prin grija d-nei secretar.

Dăneşti, la 18 ianuarie 2011

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Szabó Tibor             Secretar, Both Kinga-Zsuzsánna
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