
Nr.48579/2011

PROIECT DE HOTARARE

privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului Local nr. 130/2010 privind
stabilirea impozitelor ~itaxelor locale pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, intrunit in ~edinta ordinara;
Avand in vedere Expunerea de motive nr. 48578/2011 a d-nei viceprimar, Sztakics

Eva Judit;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 4857712011 intocmit de Directia Finante

Publice Municipale;
In baza Referatului Directiei de Gospodarire Comunala nr. 2568/22.08.2011, respectiv

al Directiei de Sport ~i Agrement nr. 104/26.08.2011;
Avand in vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al

municipiului Sfantu Gheorghe;
In baza art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ~i

completarile ulterio are , precum ~i a Normelor metodologice de aplicare ale acestei legi,
aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 44/2004, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

Avand in vedere parcurgerea procedurii prevazute la art. 6 alin. (9) din Legea nr.
52/2003 privind transparenta decizionala in administratie publica;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 130/2010 privind
stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2011;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. c ~i din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica local a, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. c ~i art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

HOTARA~TE

ART. 1. - Modificarea Anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local nr. 130/2010 privind
stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2011, la Titlul "Alte Taxe", prin
modificarea unitatii de calcul la stabilirea taxei de parcare in locuri publice amenajate, prin
renuntarea la unitatea de ca1cul "fractiune luna", respectiv " fractiune pe saptamana".

ART. 2. - Completarea Anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local nr. 130/2010,
privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2011, la Titlul "Alte Taxe", prin
adaugarea Taxei de acces in Baza de Tratament Suga~ Bai, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotarare din care face parte integrata.

ART. 3. - Completarea Anexei nr. 2 a Hotararii Consiliului Local nr. 130/2010 privind
stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2011, la Titlul "Taxe Speciale stabilite
pentru anul fiscal 2011", modificata ulterior prin Hotararea Consiliului Local nr. 9112011,
prin adaugarea la pct. 14 al serviciului de scanare acte, conform Anexei nr. 3 la prezenta din
care face parte integrata.

ART. 4. - (1) Modificarea Anexei nr. 7 la Hotararea Consiliului Local nr. 130/2010,
intitulata "Reguli privind utilizarea temporara a locurilor publice in municipiul Sfantu
Gheorghe ~i proceduri de evidentiere a acestora", prin completarea art. 11 din Cap. n "
Detalierea regulilor privind folosirea temporara a locurilor publice" cu definitia termenelor
"saptamana " ~i "luna".

(2) Completarea Anexei nr. 7 la Hotararea Consiliului Local nr. 130/2010, intitulata
"Reguli privind utilizarea temporara a locurilor publice in municipiul Sfantu Gheorghe ~i
proceduri de evidentiere a acestora", prin adaugarea la Cap. n " Detalierea regulilor privind
folosirea temporara a locurilor publice" al pct. n.12 "Intrarea in Baza de Tratament Suga~



Bai", avfu1d continutul cupnns in Anexa nr. 2 la prezenta hotadire din care face parte
integrata.

ART. 5. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotanlri se va da 0 noua numerotare
taxelor enumerate la Titlul "Alte Taxe", din Anexa nr. 1 la Hotanlrea Consiliului Local nr.
130/2010 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2011, conform anexei nr.
I la prezenta hotarare din care face parte integrata.

ART. 6. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se va da articolelor din
"Regulamentul privind stabilirea ~i aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului
Sfantu Gheorghe pe anul 2011" 0 noua numerotare, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare
din care face parte integrata.

ART. 7. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Finante Pub lice Municipale, Compartimentul de Relatii cu Publicul, Informatii, Registratura,
precum ~iDirectia de Sport ~i Agrement din cadrul Primariei municipiului Sfantu Gheorghe.

Sfantu Gheorghe, la 2011.

PRE~EDINTE DE ~EDINT A

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETAR



Nr. _~~-----,---5--,-ff----L.I_d..O_II_

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotadire privind modificarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea

impozitelor ~i taxelor locale pentru anul2011 in municipiul Sfantu Gheorghe

Avand In vedere punerea In functiune al Bazei de Tratament Suga~-Bai, aflat In
subordinea Directiei de Sport ~i Agrement;

In conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare, potrivit carora consiliile locale pot
institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice;

In baza prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, conform carora constituie
integral venituri proprii ale bugetelor locale, urmatoarele resurse financiare: impozitul ~i
taxa pe cladiri, impozitul ~i taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor ~i autorizatiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor
de reclama ~i publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hoteliera, taxele speciale, alte taxe
locale, amenzile ~i penalitatile aferente impozitelor ~i taxelor locale, taxele judiciare de
timbru, taxele de timbru pentru activitatea notariala, taxele extrajudiciare de timbru.

Datorita omiterii de la pct. 14 din tabelul curpins In Anexa nr. 2 al Hotararii
Consiliului Local nr. 130/2010, privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul
2011, intitulat "Taxe Speciale stabilite pentru anul fiscal 2011", modificat ulterior prin
Hotararea Consiliului Local nr. 9112011, al serviciului de scanare acte necesare
persoanelor fizice ~i juridice In raportul acestora cu Primaria, realizat In cadrul Primariei,
astfel cum acest serviciu este stabilit In "Regulamentul privind stabilirea ~i aplicarea
taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2011", aprobat
prin Hotararea Consiliului Local nr. 13112010;

Avand In vedere ca impozitele ~i taxele locale constituie sursa importanta de
venituri, utilizat~ pentru cheltuielile publice a caror finan!are se asigura de la bugetul
local, In conditiile legii,

Supun spre dezbatere ~i aprobare Consiliului local al municipiului Sfantu
Gheorghe prezentul Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea HoUirarii
Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul
2011.



DIRECTIA FINANTE PUBLICE MUNICIPALE
Nr. *=5~ / (JOlt

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului
Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul2011

Avand in vedere Referatul Directiei de Gospodarire Comunala nr.
2568/22.08.2011, prin care se propune renuntarea la unitatea de calcul "fractiune luna",
respectiv " fractiune pe saptamana", in vederea stabilirii mai rezonabile ~i mai echilibrate
a taxei de parcare pe saptamana 1 luna;

Avand In vedere Referatul nr. 104/26.08.2011 al Directiei de Sport ~i Agrement,
prin care se propune instituirea taxei de intrare la Baza de Tratament Suga~-Bai;

Datorita omiterii de la pct. 14 din tabelul curpins In Anexa nr. 2 al Hotararii
Consiliului Local nr. 130/2010, privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul
2011, intitulat "Taxe Speciale stabilite pentru anul fiscal 2011 ", modificat ulterior prin
Hotararea Consiliului Local nr. 9112011, al serviciului de scanare acte necesare
persoanelor fizice ~i juridice In raportul acestora cu Primaria, realizat In cadrul Primariei,
astfel cum acest serviciu este stabilit 'in "Regulamentul privind stabilirea ~i aplicarea
taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2011 ", aprobat
prin Hotararea Consiliului Local nr. 13112010;

In baza art. 283 din Legea nr. 57112003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, potrivit carora consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea
temporara a locurilor publice;

Propun spre dezbatere ~i aprobare Proiectul de hotarare privind modificarea ~i
completarea Hotararii Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor ~i
taxelor locale pentru anul 2011.

Director



PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
BAZA DE INOT $1 RECREERE
520036 - Sf6ntu Gheorghe, strada Lunca Oltului nr.3
teL/fax: 0040 267 318202, e-mail: bir@planet.ro

CATRE
"-CONSILIUL LOCAL AL MUNNICIPIULID SFANTU GHEORGHE

Referat

Lufuld in considerare modifidirile aparute in organizarea ~i functionarea Directiei de

Sport ~i Agrement prin preluarea Bazei de Tratament Sugllii-Biii in subordine, propun modificarea

HCL 130/201 0, cu includerea taxelor de intrare la Baza de Tratament Suga§-Bai, conform anexei.

Sffultu Gheorghe, la 26.08.2011

mailto:bir@planet.ro


Tarife de acces propuse

Baza de Tratament Sueas -Bai

Crt. Tipuri de bilete Preturi (Lei)/zi
1 Standard 10,00
2 Studenti,elevi 5,00
3 Pre scolari 3,00
4 Pensionari 5,00



Municipiul Sfantu Ghorghe
Primaria

Directia de Gospodarire Comunala
Nr.2568/22.08.2011.

REFERAT

Nivelul ~i unitatea de calcul pentru taxa de parcare curenta (lara
rezervare) in locuri publice amenajate este prezazut in H.C.L. nr.13012010,
modificat prin H.C.L. nr.363/2010.

In vederea stabilirii mai rezonabile, mai echilibrate a taxei pe
saptamana sau fractiune pe saptamana, precum ~i eel al parcarii lunare sau
fractiune de luna;

- Directia Gosp.Comunala propune renuntarea la unitatea de calcuI
"fractiune pe saptamana", respectiv "fractiune luna"~i propune modificarea
valabilitatii abonamentului saptamanal la 7 (~apte) zile calendaristice,
precum ~i cel al abonamentului lunar al carui termen de valabilitate va
incepe sa curga de la data emiterii abonamentului ~i se va incheia in luna
urmatoare,ln ziua precedenta datei corespunzatoare eliberarii abonamentului.

Sf.Gheorghe,23.08.2011.

Referent
Szakacs Jozsef
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