
ANEXA NR.2 
 
 

         Lista actelor normative , prin care sunt instituite impozite si taxe locale,inclusiv 
hotaririle Consiliului Local al municipiului Urziceni,prin care s-au instituit /stabilit impozite 
si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent 
 
1) Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
2) H.G. nr. 44/2004 privind  Normele Metodologice la legea 571/2003 privind Codul Fiscal; 
3) Legea nr.343/17.06.2006 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal; 
4) H.G. nr.1514/25.10.2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele 
locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2007; 
5) H.G. nr.956/2009 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate 
acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010; 
6) O.U.G. nr.59/30.06.2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal ; 
7) H.G. nr.1086/16.08.2006 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, 
prevazute la Art.263, alin.4) si alin.5) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile in 
anul fiscal 2007 ; 
8) O.U.G. nr.155/19.12.2007 pentru modificarea alin.4) si 5) ale Art.263 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal ; 
9) H.G. nr.1697/17.12.2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, 
prevazute la Art.263, alin.4) si alin.5) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile in 
anul fiscal 2009 ; 
10) Legea nr.188/14.10.2010 privind aprobarea OUG nr.155/2007 pentru modificarea alin.4) si 5) 
ale Art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.  
11) Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru completata de  OUG nr.70/2009 
pentru modificarea si completarea unor acte normative privind taxe si tarife cu caracter nefiscal. 
12) OG nr.30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar 
fiscale. 
 
 
HOTARIRI ALE CONSILIULUI LOCAL 
1) Hotarirea Consiliului Local al municipiului Urziceni nr.81/28.11.2005 ; 
2) Hotarirea Consiliului Local al municipiului Urziceni nr.2/31.01.2006. 
3) Hotarirea Consiliului Local al municipiului Urziceni nr.100/27.12.2006 ; 
4) Hotarirea Consiliului Local al municipiului Urziceni nr.96/20.12.2007 ; 
5) Hotarirea Consiliului Local al municipiului Urziceni nr.94/11.12.2008 ; 
6) Hotarirea Consiliului Local al municipiului Urziceni nr.75/26.11.2009 . 
7) Hotarirea Consiliului Local al municipiului Urziceni nr.81/23.12.2010  
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