
 

 

HOTARARE nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002 - (*actualizata*)

 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si

taxele locale

(actualizata pana la data de 10 mai 2003*)

Emitent: GUVERNUL

 

    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002. Aceasta este forma

actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. pana la data de 10 mai 2003, cu modificarile si

completarile aduse de: HOTARAREA nr. 149 din 6 februarie 2003; ORDONANTA DE URGENTA nr. 12 din 13 martie

2003; HOTARAREA nr. 561 din 21 mai 2003.

 

 

    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 76 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele

locale, republicata, cu completarile ulterioare,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    ART. 1

    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele

locale, republicata, cu completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 se abroga prevederile referitoare la destinatia resurselor financiare, in sensul ca

acestea constituie integral venituri ale bugetelor locale, precum si cele care contravin normelor metodologice prevazute

la art. 1 ori altor reglementari specifice impozitelor si taxelor locale cuprinse in urmatoarele acte normative:

    a) Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul

ministrului justitiei nr. 760/C/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 10 august 1999;

    b) Normele metodologice nr. 443/C/1999 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de

timbru pentru activitatea notariala, emise de Ministerul Justitiei, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

381 din 11 august 1999;

    c) Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, aprobate prin

Ordinul ministrului finantelor nr. 1.076/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 499 din 15

octombrie 1999.

    ART. 3

    Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari se abroga:

    a) Ordinul ministrului finantelor nr. 40/1979 privind modificarea unor prevederi din Indicatiile tehnice nr. 1/1974 ale

Ministerului Finantelor, nepublicat;

    b) art. 68-74 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice,

transporturilor si locuintei nr. 1.943/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002;

    c) art. 14 alin. (3) si (4) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.

114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

690 din 22 decembrie 2000, cu modificarile ulterioare;

    d) art. 24 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994

privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobate prin Hotararea

Guvernului nr. 950/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 18 septembrie 2002.
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