
                                                                  ROMÂNIA 
                                                            JUDETUL NEAMT 
                                                        CONSILIUL LOCAL AL 
                                                         COMUNEI GHERĂEŞTI 
 
 
  
                            H O T Ă R Â R E  

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 60  / 2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor pe 
                                                                     anul 2011 
 
 Consiliul local al comunei Gherăeşti, judetul NeamŃ ; 
 Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit. c  din Legea nr. 215 / 2001 privind administraŃia 
publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea   nr. 571/2003 privind Codul Fiscal   cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  Normele  Metodologice de aplicare  a Legii 571 /2003 privind Codul Fiscal   cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 -  Hotărârii Guvernului României  nr. 1347 / 2010 privind  nivelurile impozitului pe mijloace de 
transport prevăzute la art. 263  al. 4 şi al. 5   aplicabile în anul 2011; 
 Examinînd referatul înregistrat sub nr. 363 / 2011 a inspectorului de specialitate  din cadrul aparatului  
de specialitate  a primarului comunei Gherăeşti care propune modificarea anexei 1 la cap  IV  din  Hotărârea 
Consiliului Local nr. 60 din 20  decembrie 2010 ; 
 În temeiul dispoziŃiilor   art. 45  al.2 lit. c   şi art. 115. al. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală ,republicată cu modificările şi completările  ulterioare;  
 
                 H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
 Art.1Se aprobă modificarea  Hotărârii Consiliului Local al comunei Gherăeşti , JudeŃul NeamŃ  nr. 60 
din 20.12.2010 cu nivelurile  impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art. 263  al. 4  şi al. 5 din Legea 
nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal   cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul  2011  conform 
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 
 Art.2 Biroul  financiar- contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.3 Secretarul localităŃii va  comunica prezenta  persoanelor, instituŃiilor şi autorităŃilor interesate. 
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DIN___________________ 
 
 
Adoptată în şedinŃa din  10.02.2011  cu un număr de   13  voturi din totalul de 15 consilieri în funcŃie. 
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