
CONSILIUL LOCAL BUNESTI 
JUDEŢUL VÂLCEA 

HOTĂRÂREA NR 1 
Privitor la: 

Modificarea H.C.Lnr 23/2012 privind impozitelor si taxelor locale si alte taxe 
asimilate 

acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2013 
conform H.G NR 1309/2012 

Consiliul Local Bunesti, judetu! Vâlcea intrunit in şedinţa extraordinara 
din data de 04.0i.2013 ia care participa un număr de 8 consilieri din 11 in 
funcţie. 

Prin hotărârea nr 25/2012 domnul PATRU CONSTANTIN a fost ales 
preşedinte de şedinţa pe o perioada de trei luni (decembrie ,ianuarie,februarie) 

Luând in dezbatere ; EXPUNEREA DE MOTIVE înregistrata sub nr 5 
din 03.01.2013 prezentata de primarul localităţi si referatul compartimentului 
financiar -contabil,taxe sî impozite înregistrat sub numărul 7 din 03.01.2013 
prin care se propune modificarea hotărârii nr 23/2012 privind impozitelor si 
taxelor locale si alte taxe a j n late acestora precum si amenzile aplicabile pentru 
anul fiscal 2013, conform H.G 1309/2012 . 

Avizul favorabil al comisiei ce specialitate ale Consiliului Locai înregistrat 
sub nr 38 din 04.01 „2013 

Tinand seama de raportul de avizare pentru legalitate a proiectului de 
hotărâre întocmit de secretarul înregistrat sub nr 39 din 04.01.2013. 

Fiind îndeplinite procedurile art 6 din Legea nr 53/2003 privind 
transparenta declzionala 

Având m vedere prevederile: 
- art. 36 alin 2 lit b si alin 4 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 

215/2001 republicata. 
- art,27 si 30 din Legra nr 273/2006 privind finanţele publice locale . 
- art.25î alin 3 ,art258 alin 2 art,258 alin 4,6 art.263 alin 2,4, 6, art. 

267a!în 1,4,7,11,12,13, ,art 268 alin 1,2,3,45 si art 271 alin 2,art 275 alin 
2,art 294 alin 3,4,6 diai Codul Fiscal,.modificat si completat; 
Ia Normele metodologice de aplicare prin HG 44 /2004 cu modificările 

si compkctariie ulterioare 

- HOTĂRÂREA .GUVERNULUI 1309/2012 PRIVIND NIVELUL 
PENTRU VALORILE IMPOZABILEJMPOZITELE SI TAXELE 
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LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA INCEPIND CU 
DATA DE 1 IANUARIE 2013. 

- Timand seama de veniturile proprii ale bugetului local pentru anul 
2013 in scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale ,pe de o 
parte ,precum si de condiţiile locale specifice zonei 5pe de alta parte; 

In temeiul art. 45„alin 2 lit c din Legea nr 215/2001 ,republicata cu un nr 
de 8 voturi clin 11 Consiliul locaî al comunei Bunesti adopta prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aproba modificarea HCL NR 23/2012 privind impozite si taxe 
locale pentru anul fiscal 2013 conform HG NR 1309/2012 si a anexelor care fac 
parte integranta dm prezenta hotărâre.; 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judetului 
Vâlcea in vederea exercitării controlului de legalitate si se aduce la 
cunoştinţa publica prin grija secretarului comunei Benesti. 
Aducerea Ia cunoştinţa publica se face prin afişare la sediul Consiliului 

local al comunei Bunesti. 
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