
ROMANIA
JUDETUL COV ASNA ,.
PRIMARUL MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
Nr.16356/01.04.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind

stabilirea impozitelor ~i taxelor locale
pentru anul 2014 in municipiul Sfantu Gheorghe

In vederea asigudirii conditiilor optime de supraveghere a activWitilor
desIa~urate pe terenurile de sport extreme, de ditre personalul administrativ
din cadrul directiei de sport ~i agrement, precum ~i de desIa~urare a
activWitilor recreative de ditre participanti, propun schimbarea biletelor de
intrare clasice in bditari speciale.

Avand in vedere ca data stabilita pentru deschiderea terenurilor de
minigolf, de sporturi extreme precum ~i a zidului alpin este ziua de 1 mai
2014;

Luand in considerare ca in conformitate cu legislatia in vigoare,
Consiliul local al municipiului Sfantu Gheorghe trebuie sa adopte 0 hotarare
privind modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor ~i
taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2014 in municipiul Sfiintu Gheorghe;

Rog Consiliul local al municipiului Srantu Gheorghe sa aprobe
proiectul de hotarare In regim de urgenta a~a cum a fost redactat ~i
prezentat.
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MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
DlRECTIA FINANTE PUBLICE MUNICIPALE, ,
Nr. 16359101.04.2014

Raport de specialitate
privind modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale

pentru anul2014

Impozitele ~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.(1) ~i (2) din Legea nr.57112003 privind
Codul fiscal, modificaUi:

in baza prevederilor Legii nr. 57112003 consiliullocal are competenta :
-stabilirea cotei impozitelor si taxelor locale, cfrnd acestea se determina pe baza de

cota procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime,
-stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevazute in suma fixa,
-stabilirea altor taxe locale tinfrnd cont de prevederile art. 283 din lege.
Lufrnd In considerare ca data stabilita pentru deschiderea terenurilor de minigolf, de

sporturi extreme precum ~i a zidului alpin este ziua de 1 mai 2014;
Avand in vedere natura modificarilor intervenite asupra Regulamentului privind

utilizarea temporara a locurilor publice ill Municipiul Sfc1ntu Gheorghe ~i proceduri de
evidentiere a acestora ~i in conformitate cu dispozitiile art. 283 alin. (3) din Legea Uf.

571/2003 privind Codul fiscal cu completarile ~i modificarile ulterioare, Directia Finante
Pub lice Municipale propune Consiliului local proiectul de hotarare pentru dezbatere in regim
de urgenta ~i aprobare ill ~edinta.

DIRECTOR EXECUTIVJ6f1~MESE


