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ROMANIA
Judetul Bistrita – Nasaud
Consiliul local al comunei
URIU

HOTĂRÎRE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , datorate de persoanele fizice si
juridice din comuna URIU , in anul 2013.
Consiliul local al comunei URIU s-a intrunit in sedinta ordinara in prezenta
a 13 consilieri;
Luind in considerare prevederile art.9 , pct.3 din Cartea Europeana a
Autonomiei locale , adoptata la Strasburg la data de 15.10.1985 si rectificata prin
Legea nr. 199/1997 ;

Avind in vedere :

- expunere de motive

primarului comunei URIU ;

- raport al comisiei econmice ;
- raport

al comisiei juridice ;

-prevederile

HGR

nr.956/19.08.2009

privind

nivelurile

pentru

valorile

impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ,precum şi
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2012 ;
- Hotărârea nr. 18/28.10.2001 privind stabilirea rangului localităţilor , conform
Legii nr.351/2001 , secţ. IV ;
- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice ;
- prevederile Legii nr.339/2004 Legea cadru privind descentralizarea ;
- prevederile art.IV , alin. (5) din OG nr. 29/2004 privind reglementarea unor
măsuri financiare ;
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- prevederile Legii nr. 24/2000 republicată , privind Normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative ;
- prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa în administraţia
publică locală ;
- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public ;
- prevederile Titlului IX „ Impozite şi taxe locale”

din Legea nr. 571/2003

privind Codul Fiscal ;
- prevederile HG nr.44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal ;
- prevederile pct. 120 din OG nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal ;
- prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal ;
- prevederile OUG nr. 125/2011 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal ;
- prevederile art.38(4) , lit. „c” din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala , cu modificările şi completările ulterioare ;
Tinind seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2013 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale , pe de o
parte , precum si de conditiile locale specifice zonei , pe de alta parte.
In temeiul art.25 ; art.38 (4) , lit. „c” si ale art.46 din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala , cu modificările şi completările ulterioare .

HOTARESTE:

Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013 dupa cum
urmeaza:
a. nivelurile stabilite in sume fixe sint prevazute in Tabelul cuprinzind impozitele si
taxele locale pentru anul 2013 , consituind anexa nr.1 , care face parte integranta
din prezenta hotarire.
b. cota prevazuta la art.253(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , se
stabileste la 1%.
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c. cota prevazuta la art.253 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , se
stabileste la 10%.
d. cota prevazuta la art.270 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , se
stabileste la 3%.
Art.2. (1) Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren
, a taxei asupra mijloacelor de transport , datorate pe întregul an de către
persoanele fizice , până la data de 31.03.2013 , se acordă o bonificaţie de 10%.
(2) Se prevede plata integrală a impozitului datorat în cazul în care
suma de până la 50 lei inclusiv , pentru o categorie de bunuri impozabile , până la
primul termen de plată , respectiv 31 martie.
(3) Plata impozitului anual se face în două rate egale , până la 31.03. şi
30.09 inclusiv.
Art.3. Impozitul pe clădiri , impozitul pe teren , taxa asupra mijloacelor de
transport , taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor , precum şi
alte taxe prevăzute de art.282 şi 283 din Codul fiscal nu se aplică pentru :
(1) veteranii de război , văduvele veteranilor de război care nu s-au
căsătorit ;
(2) persoanelor prevăzute la art.1 al Decretului-Lege nr. 118/1990, cu
modificările şi completările ulterioare ;
(3) persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi parsoanelor
încadrate în gradul I de invaliditate ;
(4) scutirile prevăzute la alin. 1-3 se va vor face pe baza certificatului
medical de încadrare în grad de handicap , a legitimaţiei de veteran , a legitimaţiei
de persoană persecutată din motive politice(hotărâre) ; scutirile se acordă în
proporţie de 100% pentru bunurile comune ale soţilor;
(5) clădirile instituţiilor publice şi clădirile care fac parte din domeniul
public şi privat al unei unităţi administrativ-teritoriale , cu excepţia incintelor care
sunt folosiet pentru activităţi economice;
(6) clădirile care, potrivit legislaţiei în vigoare , sunt considerate
monumente istorice ;
(7) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult , aparţinând
cultelor religioase recunoscute de lege;
(8) reţele şi conducete pentru distribuţia apei , gazelor şi lichidelor
industriale, reţele şi conductele de termoficare şi reţele de canalizare ;
(9) impozitul pe clădiri nu se datorează de către persoane fizice, dacă:
a) clădirea este o locuinţă nouă realizată în condiţiile Legii nr. 114/1994 –
legea locuinţei , cu modificările şi completările ulterioare ;
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b) clădirea este realizată pe bază de credit , în conformitate cu OG nr.
19/1994-privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi
construcţii de locuinţe:
(10) scutirea prevăzută la alin(9) se aplică pentru o perioadă de 10 ani
de la data dobândirii acesteia.
Art.4. Pentru clădirile şi terenurile proprietate publică sau privată a statului
ori

a

unităţilor

administrare

administrativ-teritoriale

,

concesionate,

închiriate,

date

în

ori folisinţă , după caz, persoanelor juridice , se stabileşte taxa pe

clădiri , care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinţă , după caz , în condiţiile similare
impozitului pe clădiri.
Art.5. Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 1.01.2013.
Art.6.

Cu

ducerea

la

indeplinire

incredinteaza Primarul comunei URIU

a

prevederilor

prezentei

hotariri

se

si serviciul financiar-contabil din cadrul

Primariei URIU.
Art.7. Prezenta hotarire se aduce la cunostinta publica prin afisare si cablu
TV , prin grija secretarului comunei URIU.
Art.8. Hotarirea se comunica de catre secretarul comunei URIU cu :
-

Prefectura judetului BISTRITA – NASAUD ;

-

Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei URIU ;

-

Primarul comunei URIU

-

Monitorul Oficial al judeţului BISTRIŢA – NĂSĂUD.
Presedinte de sedinta ,
Traian Szekely
Contrasemneaza
Secretar,
Cristian Spermezan
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