R O MA N I A
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA

P R O I E C T DE H O TĂ R Â R E
privind modificarea şi completarea Anexei la H.C.L.nr.30/22.12.2010
privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2011.
Nr.6 din 05.02.2011.

Consiliul local al comunei GRINDU,judetul Ialomita,
Examinand :
- adresa nr.11248/ 17.01.2011 emisă de Instituţia Prefectului Ialomiţa, judeţul Ialomiţa
- expunerea de motive a d-lui primar, nr.172 din 04.02.2011;
- raportul comisiei de specialitate, nr.70 din 05.02.2011;
- avizul secretarului comunei, nr.6 din 05.02.2011 ;
In conformitate cu :
- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată, cu modificările şi completările uletrioare;
- prevederile H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare aLegii nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, actualizată;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ si alin.(4), lit.” c “, art .45, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E:

Art.1. Modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local Grindu nr.30 din 22.12.2010 privind taxele şi impozitele
locale pentru anul 2011, după cum urmează :

a. Cap.Alte taxe locale, pentru următoarele categorii de echipamente şi utilaje, taxele
sunt următoarele :
Tractor agricol U650 – taxa de 0,19 lei/zi, timp de 180 zile;

Remorcă – taxa de 0,19 lei/zi, timp de 180 zile;
Tractor agricol U 445 – taxa de ,19 lei/zi, timp de 105 zile.

a. Taxe de inregistrare pentru vehicule care nu se supun înmatriculării, taxele sunt
următoarele :
Vehicule cu masa totală maximă autorizată până la 3500 kg, inclusiv – 52 lei;
Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg – 125 lei.

a. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru persoane juridice care folosesc
tot timpul anului locurile publice, se abrogă.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi
primarului comunei Grindu şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale.
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