
ROMANlA
JUDl TUr. TELEORMAN

CON lLlUL 1.Al AL AL ORASULtJl VUlEt.E

HOTARARE

~rivind: "Aprobarea nlvelurllor impozitelor ~i taxelor locale pcntru snul 2011."

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDE LE , JUDETUL TELEORMAN
INTRUNIT IN ~EDINT A ORDINARA.

Avfind in vedere:
• Expunerea de motive a Primarului orasului Videle;
• A vizul favorabil al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local aI orasului Videle ;
• Rapoartele nr. 5920125.05.2010 aI Compartimentului Comercial, 5937bis/25.05.201 0

al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizarea in Constructii si
6009/26.05.2010 al Biroului Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de
Specialiate al Primarului orasului Videle;

• Prevederile Legii nr. 57112003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;

• Prevederile HGR nr. 956/19.08.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile
cu anul fiscal 2010;

• Prevederile Legii nr.501l991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata;

• Prevederile art.36 alin.(4) lit.c din Legea nr.215/200l privind administratia publica
locala republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/200 1 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si 'completzarile ulterioare.

HOTARASTE:
Art.L Se aproba niveluriJe impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2011 , conform anexei ce face

parte integranta din prezenta hotarare ;
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza CompartimentuJ Comercial,
Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizarea in Constructii si BirouJ Impozite
si Taxe Locale din cadruI Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Videle.
Art.3.Prin grija secretarului orasului Videle, prezenta hotarare va fi cornunicata Institutiei
Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului orasului Videle si Directia
Financiar -Contabilitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Videle, pentru
luare la cunostinta si punere In aplicare, preqHP-~i-:ori~'!fei persoane sau institutii interesate.
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Prezenta hotarare a fost adoptata, cu un :~~~~~'~~e:~i " impotriva,"
I abtineri, din totalul de 17 consilieri In functie, din care 17 prezenti .

VIDELE
NR. 39 /31.05.2010



CONSILlUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE
JlIDETUL TELEORMAN

Anexa or 1· la HCL oral! Vldele
Nr. 39/31.05.2010

1 1 . I . ladirimpozztu si taxape ca in persoane zice.
Nr Felul c\adirilor si al altor constructii impozabile Valoare impozabila (lei/mp de suprafata construita
crt desfasurata)

Cu instalatii de apa, Fara instalatii de apa,
canalizare, electrice, canalizare, electrice,

incalzire (conditii incalzire
cumulative)

0 1 2 3
A Cladire cu cadre din beton annat sau cu pereti

exteriori din caramida arsa sau din orice alte 806 478
materiale rezultate in urma unui tratament termic
si/sau chimic

B Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra 219 137
naturala, din caramida nears a, valatuci sau din orice
alte materiale neexpuse unui tratament termic si/sau
chimic

C Clad ire - anexa cu cadre din beton armat sau cu
perctJ exterior! din caramida arsa sau din orice aIte
materiale rezultate in urma unui tratament termic si 137 123
/ aau chimic

D Cladire - anexa cu peretii exteriori din lemn, pitra 82 54
natural a, caramida nears a, valatuci sau din orice
tlte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau
chlmlc

E In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 75% din suma care s-ar aplica cladirii
adrcsa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau
mansarda, utilizate ea locuinta, in oricare dintre
tleurile de cladiri prevazute la lit. A-D

F In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 50% din suma care s-ar aplica cIadirii
adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol
si/sau mansarda, utilizate in alte scopuri decat eel
de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D

Pentru determinarea valorilor impozabile, tinand cont ea orasul Videle este
localitate de rangul Ill, la nivelurile prevazute mai sus, se vor aplica unnatorii
coeficienti de corectie , prevazuti la art. 251 , alin. (5) , din Codul Fiscal, modificat si
completat , in functie de zona in cadrullocalitatii, dupa cum urmeaza:

Zona A - 2,30 - str. Republicii
Zona B - 2,20 - cartier Videle


