
Consiliul Local al Municipiului Scantu Gheorghe, in ~edinta ordinara;
Avand in vedere prezentarea viceprimarului municipiului d-n~ Sztakics Eva Judit;
Avand in vedere Raportul de specialitate ill. 61.919/21.11.2012 al Directiei Finante

Publice Locale din cadrul Primariei municipiului Sfantu Gheorghe;
Avand in vedere Expunerea de motive ill. 61.918/21.11.2012 al viceprimarului

Sztakics Eva Judit;
Avand in vedere referatele Comisiilor de specialitate al Consiliului local al

municipiului Sfantu Gheorghe;
Avand in vedere prevederile art. 16 alin. (2) ~i art. 30 din Legea ill. 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In baza Titlului IX. din Legea ill. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i

completarile ulterioare;
In temeiul Titlului IX. din H.G. ill. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice

de aplicare a Legii ill. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;

In conformitate cu H.G. ill. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele ~i taxele locale ~i alte taxe asimilate acestora, precum ~i amenzile aplicabile
incepand cu anul fiscal 2010;

In baza O.G. ill. 92/2003 privind Codul de procedura fiscaUi, republicata, cu
completarile ~imodificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile G.V.G. ill. 18/2009 privind cre~terea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea ill.

158/2011;
Avand in vedere prevederile Legii ill. 153/2011 privind masuri de cre~tere a calitatii

arhitectural-ambientale a cladirilor pre cum ~i a H.G. ill. 945/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii ill. 153/2011;

Avand in vedere prevederile anexei ill. 1 din B.G. ill. 1579/2005 pentru aprobarea
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;

Avand in vedere parcurgerea procedurii prevazute la art. 6 din Legea ill. 52/2003
privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b ~i alin. (4) lit. c din Legea ill. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare ;

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

ART. 1. - Se stabilesc impozitele ~i taxele locale pe anu12013, dupa cum urmeaza:
(1) Valorile impozabile precum ~i nivelurile stabilite in sume fixe pentru 0 unitate

impozabila sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele ~i taxele locale pe anul 2013,
conform H.G. ill. 956/2009, anexa ill. 1 la prezenta hotarare din care face parte integranta.
Modul de calcul al impozitului pe teren este prevazut la pct. 82 din Hotararea Guvernului ill.

44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX din Legea ill.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport este prevazut la pct. 109 din
Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a



Titlului IX din Legea ill. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifidirile ~i completarile
ulterioare;

(2) Cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea
impozitului/taxei pe cladiri in cazul persoanelor juridice, prevazuta la art. 253 alin. (2) din
Legea ill. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabile~te la 1,5%.

(3) Cota impozitului pe cladiri in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii
3 ani anteriori anului fiscal de referinta, prevazuta la art. 253 alin. (6) din Legea ill. 571/2003
privind Codul fiscal, se stabile~te la 20%.

(4) Cota impozitului pe cladiri in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii
5 ani anteriori anului fiscal de referinta, prevazuta la art. 253 alin. (6) din Legea ill. 571/2003
privind Codul fiscal, se stabile~te la 40%.

(5) Cota impozitului pe cladiri in cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperata
integral pe calea amortizarii, prevazuta la art. 253 alin. (4) din Legea ill. 571/2003 privind
Codul fiscal, se stabile~te la 1,5%.

(6) Cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirilor cu destinatie
turistica, ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic, in cazul persoanelor juridice,
prevazut la art. 253 alin. (9) din Legea ill. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabile~te in
functie de data ultimei reevaluari, conform prevederilor alin. (2), alin. (3), alin. (4) ~i alin. (5)
~i se completeaza cu un procent de 10%.

(7) Cota taxei pentru servicii reclama ~i publicitate, prevazuta la art. 270 alin. (4) din
Legea ill. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabile~te la 3%.

(8) Cota prevazuta la art. 279 alin. (2) din Legea ill. 571/2003 privind Codul fiscal
reprezentand taxa hoteliera se stabile~te la 1%, cota se aplica la tarifele de cazare practicate de
unitatile de cazare (hoteluri, moteluri, cabane, pensiuni etc.) ~i se datoreaza pentru intreaga
durata a sejurului.

ART. 2. - (1) Bonificatia pentru contribuabili persoane fizice ~i juridice prevazuta la
art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2) din Legea ill. 571/2003 privind Codul
fiscal, se stabile~te dupa cum urmeaza :

a) in cazul impozitului/taxei pe cladiri: ianuarie 10%, februarie 10%, martie 5%;
b) in cazul impozitului/taxei pe teren: ianuarie 10%, februarie 10%, martie 5%;
c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport: ianuarie 10%, februarie 10%, martie

(2) Bonificatia se acorda contribuabililor care la data platii impozitelor nu figureaza cu
obligatii restante fata de bugetullocal.

ART. 3. - (1) Majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Legea ill. 571/2003 privind
Codul fiscal cu modificarile ~i completarile ulterioare, se stabile~te, dupa cum urmeaza:

a) in cazul impozitului pe cladiri datorat de catre persoanele fizice, la cota de 20%;
b) in cazul impozitului/taxei pe cladiri datorat de catre persoanele juridice, la cota

de 20%;
c) in cazul taxei hoteliere, la cota de 20%;
d) in cazul taxelor pentru eliberarea: autorizatiei de construire, la cota de 20%;
e) in cazul taxei pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de

organizare de ~antier in vederea realizarii unei constructii care nu sunt incluse in alta
autorizatie de construire, la cota de 20%;

t) in cazul taxei pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi,
casute sau rulote ori campinguri, la cota de 20%;

g) in cazul taxei pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, total a sau partiala, a unei
constructii la cota de 20%;

(2) In cazul impozitelor ~i taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala
prevazuta la alin. (1) pentru 0 unitate impozabila este inclusa in nivelurile acestora prevazute
in anexa ill. 1.



ART. 4. -(1) Persoanele care datoreaza taxa pentru afi~aj in scop de reclama ~i
publicitate in conditiile prezentei hotaniri, au obligatia sa depuna 0 declaratie anuala la
compartimentul de specialitate al Primariei municipiului Sfantu Gheorghe, pana la data de 31
ianuarie 2013, sub sanctiunile prevazute de lege.

(2) Pentru panourile, afi~ajele sau structurile de afi~aj amplasate in cursul anului,
declaratia de impunere se depune la compartimentul de specialitate in termen de 30 de zile de
la data instalilrii acestora.

ART. 5. - Pentru determinarea impozitului ~i a taxei pe cladiri, precum ~i a
impozitului ~i a taxei pe teren, se va aplica delimitarea zonelor aprobata prin Hotararile
Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe nr. 230/2006 ~i nr. 137/2010.

ART. 6. - Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare ~i cuantumul acestora sunt
prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare din care face parte integranta.

ART. 7. - Pentru persoanele fizice ~ijuridice, se aproba anularea creantelor restante ~i
a accesoriilor aferente acestora, in sume mai mici sau egale cu 40 lei, pentru pozitiile de rol
care nu figureaza cu debite curente ~i au restante aflate in sold la data de 31.12.2012, conform
art. 178 din a.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.

ART. 8. - (1) Se aproba procedura de acordare a reducerii impozitului pe cladiri in
cazul persoanelor juridice, in conditiile art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, anexa nr. 3 la prezenta hotarare din care face parte integranta.

(2) Se aproba procedura de acordare a reducerii cu 50% a impozitului pe cladiri ~i a
impozitului pe teren pentru pensionarii al caror venituri lunare constau in exclusivitate din
pensie ~i sunt mai mici decat salariul minim pe economie, anexa nr. 4 la prezenta hotarare din
care face parte integranta.

(3) Se aproba procedura scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru persoanele
fizice care sunt incadrate in structurile Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgent a, anexa
nr. 5 la prezenta hotarare din care face parte integranta.

(4) Se aproba procedura scutirii de la plata impozitului pe cladiri ~i a impozitului pe
teren pentru persoanele incadrate in gradul II de invaliditate, anexa nr. 6 la prezenta hotarare
din care face parte integranta.

ART. 9. - (1) Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri pe 0 perioada de. 7
ani cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de
reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte ~i ai imobilelor cu
destinatie de locuinta al persoanelor fizice ~ijuridice, care au executat lucrari de interventie pe
cheltuiala proprie, pe baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, into emit in
conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre
auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit
energetic astfel cum este prevazut in a.u.G. nr. 18/2009, privind cre~terea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr.
158/2011. Scutirea se poate aplica daca solicitantul nu figureaza cu restante fata de bugetul
local ~i in conformitate cu regulamentul de aplicare.

(2) Regulamentul privind criteriile ~i procedurile de acordare a scutirilor ~i reducerilor
la plata impozitului pe cladiri, bloc de locuinte ~i a imobilelor cu destinatie de locuinte, aflate
in proprietatea perosanelor fizice ~i juridice, constituie anexa nr. 7 la prezente hotarare din
care face parte integranta.

ART. 10. - (1) Se aproba scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri pe 0 perioada
de 5 ani consecutivi cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator in care a
fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor, pentru proprietarii care executa lucrari in
conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de cre~tere a calitatii arhitectural- ambientale a
cladirilor.

(2) Scutirea se poate aplica daca solicitantul nu figureaza cu restante fata de bugetul
local ~i in conformitate cu regulamentul de aplicare.



ART. 11. - Taxa de acces la Baza de Inot ~i Reeeere, prevazuta la capitolul "Alte
taxe locale", din anexa nr. 1, ramane valabila pentru prime Ie trei ore de utilizare, dupa care
din jumatate in jumatate de ora se va aplica 0 taxa de acces suplimentara, pentru fiecare
jumatate de ora inceputa, calculata in functie de valoarea taxei de acces, dupa cum urmeaza:

a) in cazul taxei de acces standard, taxa suplimentara va fi de 4 lei;
b) in cazul taxei de acces pentru studenti, elevi, pensionari ~i pre~colari, taxa

suplimentara va fi de 2 lei;
c) in cazul taxei de acces pentru curs inot cu instructori de inot autorizat, taxa

suplimentara va fi de 2 lei.
ART. 12. - Regulile privind utilizarea temporara a locurilor publice in Municipiul

Sfantu Gheorghe ~i procedurile de evidentiere ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 8 la
prezenta hotanlre din care face parte integranta.

ART. 13. - Lista cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru ~i nivelurile acestora sunt
cele prevazute in anexa la H.G. nr. 956/2009.

ART. 14. - Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2013.
ART. 15. - Executarea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directiei

finante pub lice municipale; Compartimentului de protectie civila, sanatate ~i securitate in
munca, informatii clasificate; Compartimentului "Tour Info"; Compartimentului de relatii cu
asociatii de proprietari; Directiei de gospodarire comunala; Directiei urbanism; Directiei
patrimoniu; Compartimentului de registru agricol; Compartimentului de relatii cu publicul,
informatii, registratura; Serviciului comunitar de evidenta a persoanelor; Directiei de sport ~i
agrement din cadrul Primariei municipiului Sfantu Gheorghe.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA
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ROMANIA
JUDETUL COV ASNA A

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
Nr.61918/21.11.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotadire privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale

pentru anu) 2013 in municipiu) Scantu Gheorghe

Impozitele ~i taxele locale constituie sursa importanta de venituri,
utilizate pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura de la bugetul
local, in conditiile legii.

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 penalWitile aferente impozitelor ~i taxelor locale, taxele
judiciare de timbru, taxele de timbru pentru activitatea notarial a, taxele
extrajudiciare de timbru.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare, consiliile locale adopta
hotarari pentru aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele
~i taxele locale ~i alte taxe asimilate acestora, precum ~i a amenzilor, in
limiteIe ~iconditiile de lege.

Autoritatile administratiei publice locale ~i organele speciale ale
acestora, dupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul ~i colectarea
impozitelor ~itaxelor locale, precum ~iamenzilor ~imajorarilor aferente.

Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele ~i taxele locale ~i
alte taxe asimilate acestora, precum ~i a amenzilor aplicabile in anii fiscali
2010, 2011 ~i2012 au fost aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 956/2009,
cu exceptia impozitelor pentru autovehiculele de transport marfa cu masa
totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone ~i a combinatiilor de
autovehicule (articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala
maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, aprobate prin a.D.G. m.
125/2011.

Intrucat Guvemul Romaniei nu a actualizat pina in prezent nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele ~i taxele locale ~i alte taxe asimilate



acestora in functie de rata inflatiei, pentru anul fiscal 2013 propun ca pentru
municipiul Sfantu Gheorghe aprobarea acestora sa se faca tot conform H.G.
nr. 956/2009 §i respectiv G.D.G. nr. 125/2011.

Avand in vedere cele de mai sus §i tinand cont de raportul de
specialitate al Directiei Finante Publice Municipale, rog consiliul local al
municipiului Sfantu Gheorghe sa aprobe proiectu1 de hotarare a§a cum a fost
redactat ~iprezentat.



MUNICIPIUL SFA.NTU GHEORGHE
DlRECTIA FINANTE PUBLICE MUNICIPALE
Nr. 61919/21.11.2012

Raport de specialitate
privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2013

Impozitele ~i taxele locale constltUie venituri proprii ale bugetelor locale ~i sunt
reglementate prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile
ulterioare

In conformitate cu prevederile art.292 al in.( I) ~i (2) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, modificata:

,,(1) Tn cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta Intr-o anumita suma
In lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume In lei, sumele respective se indexeaza
o data la 3 ani, tim'ind cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare.

(2) Sumele indexate se initiaza In comun de Ministerul Finantelor Publice ~i
Ministerul Administratiei ~i Internelor ~i se aproba prin hotan'ire a Guvernului, emisa pana la
data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecarui an."

Ariitam ca, prin H.G. nr. 956/2009 au fost adoptate nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele ~i taxele locale ~i alte taxe asimilate acestora precum ~i amenzile
aplicabile In anii fiscali 2010, 2011, modificat ulterior prin O.V.G. nr. 59/201 0 ~i O.U.G:
125/2011, astfel, prin coroborarea acestor acte normative cu prevederile art. 292 alin. (1) din
Legea nr. 571/2003, aceste valori au fost aplicabile ~i In anul fiscal 2012.

Guvernul Romaniei nu a stabilit pan a In prezent nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele ~i taxele locale ~ialte taxe asimilate acestora precum ~i amenzile aplicabile In anul
fiscal 2013, In funqie de rata inflatiei, astfel cum este prevazut In Codul fiscal, drept urmare
la stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul fiscal 2013 urmeaza a fi avute In vedere
nivelurile prevazute prin H.G. nr. 956/2009.

Conform art. 287 din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu completarile ~i
modificarile ulterioare, nivelul impozitelor ~i taxelor locale prevazute In titlul IX. a Codului
fiscal poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliile locale, cu exceptia taxelor prevazute
la art. 295 alin. (11) lit. c) ~i d) cu privire la taxele judiciare ~i extrajudiciare de timbru.

In baza prevederilor Legii nr. 571/2003 consiliullocal are urmatoarele competente:
-stabilirea cotei impozitelor si taxelor locale, cand acestea se determina pe baza de

cota procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime ~imaxime,
-stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevazute In suma fixa,
-stabilirea altor taxe locale tinand cont de prevederile art. 283 din Codul fiscal,
-stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art. 255 alin.

(2), art. 260 alin. (2) ~i art. 265 alin. (2) din Codul fiscal,
-majorarea impozitelor ~i taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal,
-procedura de acordare a facilitati10r fiscale categoriilor de persoane fizice ~i juridice

prevazute la art. 286 din Codul fiscal,
-instituirea taxei hoteliere conform art. 278 din Codul fiscal,



-adoptarea taxelor speciale conform art. 282 din Codul fiscal.
lmpozitele si taxele locale incluse in proiectul de hotadire la care actele normative

prevad limite, incadrarea s-a efectuat cu respectarea acestora.
Direqia Finante Publice Municipale propune consiliului local, spre dezbatere ~i

aprobare in ~edinta publica, proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor ~i taxelor
locale pentru anul 2013.
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