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EXPUNERE DE MOTIVB
pentru modificarea gi completarea HCL nr.285/2012, respectiv a HCL nr.30012012
privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pe anul2013 qi a HCL nr.28612012
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea gi aplicarea taxelor locale

speciale pe teritoriul municipiului Sfintu Gheorghe, pe anul2013

Impozitele $i taxele locale constituie surs6 importantd de venituri,
utilizate pentru cheltuielile publice a cdror finanlare se asigurA de la bugetul
local, in condiliile legii.

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, urmdtoarele
resurse financiare: impozitul qi taxa pe cl[diri, impozitul qi taxa pe teren,

impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor gi autorizaliilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamd gi

publicitate, impozitul pe spectacole,taxa hotelierd, taxele speciale, alte taxe
locale, amenzile qi penalitd(ile aferente impozitelor qi taxelor locale, taxele
judiciare de timbru, taxele de timbru pentru activitatea notariald, taxele
extrajudiciare de timbru.

Avdnd in vedere modificdrile legislative privind taxa pentru
indeplinirea procedurii de divor! pe cale administrativd, precum gi

propunerea inaintatd de Direclia de sport gi agreement privind instituirea
unei taxe pentru folosirea terenului de tenis din $ugaq BEi;

Rog consiliul local aL municipiului Sfdntu Gheorghe sd aprobe
proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat qi prezentat.
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Raport de specialitate
pentru modificarea qi completarea HCL nr.285/2012, respectiv a HCL nr.30012012
privind stabilirea impozitelor qi taxelor loeale pe anul 2013 qi a HCL nr.286/2012
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea gi aplicarea taxelor locale

speciale pe teritoriul municipiului Sf6ntu Gheorghe, pe anul2013

Hot6rArile consiliilor locale privind impozitele gi taxele locale sunt reglementate
de art. 288 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, precum gi de pct. 224 din
Hotdrdrea Guvernului nr. 4412004.

Articolul nr. 283 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal prevede cd,
consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea temporar6 a locurilor publice gi pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitecturd gi

arheologice gi altele asemenea.
Avdnd in vedere adresa nr.4112013 inaintat6 de Direclia de Sport qi Agrement cu

privire la instituirea taxei de acces la terenul de tenis de cdmp din $ugaq Bdi;
LuAnd in considerare cd Consiliul local prin H.C.L. nr. 28512012 a instituit taxa

speciald pentru desfacerea c[sdtoriei pe cale administrativ[ in cuantum de 500 lei;
Avdnd in vedere cd prin Legea nr. 12712013 privind aprobarea Ordonanlei de

urgenfl nr. I2ll20l1 pentru modificarea gi completarea unor acte normative, aceastd
taxd a fost inclusd in categoria "Alte taxe" din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal
sub denumire de Taxa pentru indeplinirea procedurii de divo( pe cale administrativl in
cuantum de 500 lei;

Direclia Finanfe Publice Municipale propune consiliului local proiectul de
hotdr6re pentru dezbatere qi aprobare in gedintS,
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