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

pentru anul 2014 'inmunicipiul Sfantu Gheorghe

Impozitele ~i taxele locale constituie sursa importanta de venituri,
utilizate pentru cheltuielile pub lice 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 mij loacele 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.

Potrivit prevederilor art. 288( 1) Consiliile locale adopta hotarari
privind impozitele ~itaxele locale pentru anul fiscal urmator.

In aceasta situatie Consiliul local al municipiului Sfantu Gheorghe
trebuie sa adopte 0 hotarare privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale
aplicabile 'in anul fiscal 2014 'in municipiul Sfantu Gheorghe, drept pentru
care rog Consiliul local al municipiului Sfantu Gheorghe sa aprobe proiectul
de hotarare a~a cum a fost redactat ~iprezentat.
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Raport de specialitate
privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2014

lmpozitele ~i taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor locale ~i sunt
reglementate prin Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile
ulterioare.

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

,,(1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anum ita sum a in
lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza 0 data
la 3 ani, linand cont de evolulia ratei inflaliei de la ultima indexare.

(2) Sumele indexate se initiaza in comun de Ministerul Finanlelor Publice ~i Ministerul
Administraliei ~i Internelor ~i se aproba prin hotarare a Guvernului, emisa pan a la data de 30
aprilie, inclusiv, a fiecarui an."

Aratam ca, prin H.G. nr. 1309/2012 au fost adoptate nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile incepand cu
anul fiscal 2013.

Conform art. 287 din Legea nr.57 1/2003, 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, jude!ene ~i Consiliul General al Municipiului Bucure~ti, dupa caz, prin
aplicarea de cote adilionale la nivelurile stabilite prin H.G. nr. 130912012, cu exceplia taxelor
prevazute la art. 295 alin. (II) lit. b)-d). cu privire la taxelejudiciare ~i extrajudiciare de timbru.

In baza prevederilor Legii nr. 57112003 consiliullocal are competenla :
-stabilirea cotei impozitelor si taxelor locale, cand acestea se determina pe baza de cota

procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxi me,
-stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevazute in suma fixa,
-stabilirea altor taxe locale linand cont de prevederile art. 283 din lege,
-stabilirea nivelului bonificaliei de pana la 10% conform prevederilor art. 255 alin.2, art.

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

prevazute la art.286,
-instituirea taxei hoteliere conform art. 278 din Codul fiscal,
-adoptarea taxelor speciale conform art. 282 din Codul fiscal.
in cazul impozitelor ~i taxelor locale, reglementate in proiectul de hotarare, la care actele

normative prevad limitari, incadrarea s-a efectuat cu respectarea acestora.
Avand in vedere dispoziliile art. 286 alin. (6) din Codul fiscal, potrivit carora Consiliul

local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri ~i a impozitului pe teren, datorata de
persoanele juridice in condiliile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv
dezvoltarea regionala in condiliile indeplinirii dispoziliilor prevazute de O.U.G. nr. 117/2006
privind procedurile nalionale in domeniul ajutorului de stat, aprobata prin L. 137/2007, proiectul
de hotarare stabile~te schema de ajutor de minimis pe perioada 2014-2018.

Direclia Finanle Publice Municipale propune Consiliului local proiectul de hotarare pentru
dezbatere ~iaprobare in ~edinla.
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