
Consiliul local orasenesc Seini 
 
 

H O T A R A R E A   Nr. 5 / 2012 
 

Privind aprobarea completarii HCL nr. 86/2011 referitoare  
la impozitele si taxele locale pe anul 2012 ; 

 
 Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 30.01.2012; 
  Avand in vedere :  
- Raportul Serviciului economic din cadrul Ap.de specialitate al primarului orasului  
prin care se propune completarea art. 2 din HCL nr. 86/2011,  
- Proiectul de hotarare,  
- Avizul comisiei buget – finante din cadrul Consiliului local Seini ; 
- Avizul secretarului orasului: 
 In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finantele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare, Titlul IX – Impozite si taxe locale din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 44/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificarile 
ulterioare, OUG 125/2011 pentru modificarea Codului fiscal.   
 In baza art. 36, al. 1, al.2,  lit.b, al. 4, lit. c, art. 45, al. 2 lit. c si art. 115, al.1, lit. b 
din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificarile si 
completarile ulterioare: 
 

H O T A R A S T E 
 

          Art.1 Aliniatul 2 al art. 2 din HCL Seini nr. 86/2011 privind aprobarea impozitelor 
si taxelor locale pe anul 2012 la orasul Seini va avea urmatorul cuprins :  
« In cazul impozitului pe cladiri datorate de persoanele juridice se aplica urmatoarele cote 
de impozitare : 
- cota de 1% asupra valorii de inventar al cladirilor inregistrate in contabilitate la 
valoarea reevaluata.  
- Cota de 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii trei ani anteriori 
anului fiscal ; 
- Cota de 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal.  
- Cota de 5% pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui 
an calendaristic. » 
  Art.2.  Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 
- Serviciului Economic din cadrul Ap.de specialitate al primarului orasului.  

- Un exemplar se afiseaza. 
 
Seini la 30.01.2012 
 

 Presedinte de sedinta,                                           Contrasemneaza  
   Talpos Radu                                                                 Secretar, 
                                Bud Ioan  


