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EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea ~i completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea

impozitelor ~i taxelor locale pe anul 2014

Avand in vedere stare a de uzura inaintata in care se atla multe cladiri din
municipiul Sf.Gheorghe, propunem acordarea unor facilitati fiscale pentru sprijinirea
lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural - arhitecturala a anvelopei cIadirilor
din Municipiul Sfantu Gheorghe, care justifica interventii prioritare. Interventiile se vor
acorda la cIadirile care, prin nivelul de degradare a sistemului de inchidere perimetrala,
pun in pericol sanatatea, via!a, integritatea fizica ~i siguran!a populatiei ~ilsau care
afecteaza calitatea mediului inconjurator, a cadrului urban construit ~i a spatiilor publice
urbane, lucrari care contribuie la imbunatatirea caracteristicilor urbanistice, estetice ~i
arhitecturale menite sa asigure identitatea ~i coerenta zonei ~i integrarea armonioasa in
ansamblullocalitatii.

in baza prevederilor art. 286 alin.(I) din Legea nr. 571/2003 consiliullocal poate
acorda scutire de la plata impozitului pe c1adiri sau 0 reducere a acestuia pentru 0 cIadire
folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit;

in conformitate cu prevederile punctului 220 alin.(I) din H.G. nr. 44/2004 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
facilitatile prevazute la art. 286 alin.(I-4) din Codul fiscal pot fi acordate prin hotarari ale
consiliilor locale pe baza criteriilor ~i procedurilor stabilite de catre acestea, drept pentru
care rog Consiliul local al municipiului Sfantu Gheorghe sa aprobe proiectul de hotarare
a~a cum a fost redactat ~i prezentat.
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MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
DIRECTIA FINANTE PUBLICE MUNICIP ALE
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Raport de specialitate
peotru modificarea ~i completarea H.C.L. Dr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor ~i

taxelor locale pe anul 2014

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

in baza prevederilor art. 286 alin.(J) din Legea nr. 571/2003 consiliul local poate
acorda scutire de la plata impozitului pe cIadiri sau 0 reducere a acestuia pentru 0 cIadire
folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit;

in conformitate cu prevederile punctului 220 alin.(I) din H.G. nr. 44/2004 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal,
facilitatile prevazute la art. 286 alin.(1-4) din Codul fiscal pot fi acordate prin hotanlri ale
consiliilor locale pe baza criteriilor ~i procedurilor stabilite de catre acestea;

Avand in vedere regulamentul local privind acordarea de scutiri la plata impozitului
pe cladiri proprietarilor de locuinte ~i de imobile de orice fel care au executat lucrari de
interventie pentru cre~terea calitatii arhitectural ambientale a cladirilor, intocmit de Directia
urbanism;

Directia Finante Publice Municipale propune Consiliului local proiectul de hotarare
pentru dezbatere ~i aprobare in ~edinta.
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