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ROMANIA
JUDETUL PRATIOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FI]LGA

HOTARARE
privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul
2013
Vaz6nd Expunerea de motive a Primarului Comunei Fulga si Raportul de
specialitate al Compartimentului Financiar Contabil prin care se propune stabilirea
impozitelor gitaxelor locale pentru anul 2013'

in

temeiul art, 288 din Legea

nr'

57t12003 privind Codul fiscal' cu

modific5rile gi completdrile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.125 si art.178 a Ordonantei Guvernului
nr.9212003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.9212003 privind
Codul de procedura fiscala;
Lu6nd in considerare prevederile aft, 9 pct' 3 din Carta european5 a
autonomiei locale, adoptat5 la Strasbourg la 15 octombrie 1985 Si ratificata Prin
Legea nr. 7991L997 ;
In baza aft.282 din Legea nr.57{2003 privind Codul flscal cu modificdrile gi
completbrile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea privind finantele
publice locale nr. 27312006;
in temeiul art. 36 alin. 4 lit.'t" 9i art. 45 alin' 2 lit. " c " din Legea
administraliei publice locale nr. 2 15 | 2001, republicata;

Consitiul
prezenta hotarare

Local al

comunei Fulga iudetul Prahoua adopta

:

Aft. 1 - Aprob5 nivelul impozitelor 9i taxelor locale prevdzute pentru anul

2013, conform Anexei nr. 1- pafte integranta la prezenta hotarare,
Art. 2. Aprob| stabilirea cotei de impozitare pentru urmitoarele impozite 9i
taxe:

a) cota prevbzutb la art. 253 alin 2 din Legea nr. 57t12003 privind Codul
fiscal, reprezentdnd impozit pe cladiri datorat de persoane juridice care au

efectuat reevaluare conform reglementarilor contabile, se stabilegte la I o/o ;
b)
cota de impozitare prevazute la art. 253 alin. 6 din Legea nr.
57t12003 privind Codul fiscal, se stabileste dupa cum urmeaza :
- pentru cladirile apa(inand persoanelor juridice care nu au fost reevaluate
in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, se stabibgte la t0 o/o;
- pentru cladirile ctrre nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referinta se stabilegte la 30 o/o ;
c) cota prevazutb la art. 270, alin. 4 din Legea nr. 57L12003 privind Codul
fiscal, referitoare la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam5 si publicitate, se
stabifegte in cota de 3o/o asupra valoriiserviciilor de reclama si publicitate, care
se.regaseste in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;
Aft. 3. Bonificatia prevazutd la art. 255 alin 2, art. 260 alin 2, aft. 265 alin
2 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, pentru plata integrala cu
anticipatie a impozitelor gi taxelor locale, pana la 31 martie de catre contribuabili,
se stabilegte dup5 cum urmeaz5:
- 10% in cazul impozitului pe clSdiri;
- 10o/o in cazul impozitului pe teren;
- 10olo in cazul impozitului pe mijlocele de transport.

-

Impozitul anual datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,
persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la
primultermen de plata.

Aft. 4 -

Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale,potrivit Legii

nr.57L12003 privind Codul Fiscal,conform anexei nr.

2;

Aft.5

Prezenta hot5r6re intra in vigoare de la 01.01.2013, data de la care
igi inceteazd aplicabilitatea Hot5r6rea Consiliului Local nr. 26 DIN 24.06.20LI

Art.6 (1)

Prezenta hotarare'

se comunica celor interesati prin gr'lja

secretarului comunei .
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul
autoritatii administratiei publice locale si la panourile de afisaj.

PRESED

CONTMSEMNEMA,
Secretar comuna /
Mihaela Elena Sotropa

,

Fulga
Nr, 36

30 august
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