România
Judeţul Harghita
Consiliul local al oraşului
Băile Tuşnad
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 /2013
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
Consiliul local al oraşului Băile Tuşnad întrunit în şedinţă ordinară din data de 30
ianuarie 2013;
Având în vedere:
Prevederile art.9 pct.3 din Cartea europenă a autonomiei locale, adoptată la Strasburg
la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;
Codul Fiscal al României, titlul IX. Impozite şi taxe locale aprobate prin Legea
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
− Având în vedere prevederile H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile începând cu anul 2013, precum şi prevederile O.G. nr.1/2013
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi
taxelor locale;
− H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
− Art.16 alin. 2, art.20, lit.b art.27 şi art. 30 din Legea 273//2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi compoletările ulterioare;
− O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură fiscală cu modificările şi completările
ulterioare;
− Văzând Raportul nr.69/2013 al Compartimentului de impozite şi taxe, raportul nr.
/2013 al Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, nr. /2013 al
Comisiei de specialitate juridică, relaţii cu publicul, reforma în administraţie, nr.
/2013 al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, nr. /2013
al Comisiei de specialitate social, cultural, culte, învăţământ, sănătate, familie,
protecţia copilului şi sport precum şi raportul nr. /2013 al Comisiei de specialitate
pentru protecţia mediului, turism şi proiecte;
− Art.4, lit.b., art 6 alin. 1 şi 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, prin aducerea la cunoştinţă publică, anunţul nr.58/2013;
− Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
oraşului Băile Tuşnad nr.19/1999 precum şi Planul urbanistic general aprobat prin
HCL nr.44/2003;
În temeiul prevederilor art.36 alin 2, lit.b, alin.4 lit.c; art. 45 alin.2 lit.c; art.115 alin.1
lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂREŞTE
Art.1. Se aprobă impozitele şi taxe locale pentru anul 2013, după cum urmează:
• Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabelul cuprinzînd impozitele şi taxele
locale pentru anul 2013, constituind anexa nr.1.
• Cota prevăzută la art.253 alin (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, este 1,5%.
• Cota prevăzută la art.253 alin. (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte
între:
- 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă;
- 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinţă;
• Cota prevăzută la art.253 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal este de 25%;

•
•

Cota prevăzută la art.270 alin (4) Din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, este 3%.
Cota prevăzută la art.279 alin (2) Din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, este 1%.
Art.2. Se aprobă bonificaţiile prevăzute la art. 255 alin.(2), art.260 alin (2) şi art.265
alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum termenele şi modalităţile de
plată prevăzute la punct IV din anaxa nr.1.
Art.3. Majorarea anuală aprobată la art. 287 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, se stabileşte după cum urmează:
- pentru impozit pe clădiri, pentru persoane fizice se aplică cota 0%
- pentru impozit pe teren, pentru persoane fizice şi juridice cota 0%
- pentru impozit mijloace de transport pentru persoane fizice şi juridice cota 0%
- în cazul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor la 0%.
- în cazul taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unei activităţi
economice la 0%.
- în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate la 0%
Art.4. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea
autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru
anul 2013, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local
nr.49/2002.
Art.5.Se aprobă taxele speciale conform anexei nr. 2.
Art.6.Se aprobă taxele judiciare de timbru şi taxele extrajudiciare de timbru conform
anexei nr. 3.
Art.7. Se aprobă lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe
locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al oraşului Băile Tuşnad, prin care s-au stabilit
impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anterior anului fiscal, prevăzută în anexa nr.4.
Art.8. Se aprobă lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului
Local al oraşului Băile Tuşnad, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă
de 5 ani anterior anului fiscal curent, prevăzută în anexa nr.5.
Art.9. Se aprobă lista facilităţilor fiscale prevăzute în Legea nr.571/2003
contribuabililor la impoztlele şi taxele locale în anul 2013 precum şi regulile privind
acordarea facilităţilor fiscale, conform anexei nr.6.
Art.10. Se aprobă scutirile şi facilităţile fiscale stabilite de consiliile locale precum şi
procedura de acordare a acestora, conform anexei nr.7.
Art.11. Anexele nr.1 – 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12. Se stabileşte plafonul creanţelor fiscale datorat bugetului local aflat în sold la
31.12.2012 care pot fi anulate la 10 lei.
Art.13. Prin prezenta hotărâre se abrogă Hotărârea nr.36/2012 al Consiliului Local
Băile Tuşnad.
Art.14. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, primarului oraşului Băile Tuşnad şi se
aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului oraşului Băile Tuşnad.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul administraţiei publice
locale şi pe pagina de internet mal Primăriei oraşului Băile Tuşnad.

Băile Tuşnad, la 10 ianuarie 2013.
Primar,
Albert Tibor

