
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
DIRECTIA FlNANTE PUBLICE MUNICIPALE
Nr. 1753/2015

Expunere de motive
priviod modificarea ~icompletarea H.C.L. or. 364/2014 priviod stabilirea impozitelor ~i

taxelor locale peotru aoul2015

Lu§.nd in considerare propunerile Directiei patrimoniu cu pnvrre la modificarea

H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anu12015;

In urma abrogarii prevederilor Legii nr. 30012004 privind autorizarea persoanelor

fizice ~i a asociatiilor familiale care des~oara activitati in mod independent, de O.V.G. nr.

44/2008, emiterea acestor autorizatii nu mai intra in sfera de competenta a Consiliului local;

In vederea punerii in concordanta a hotanmi Consiliului local privind stabilirea

impozitelor ~i taxelor locale pe anul 2015 cu alte alte acte normative (O.G. nr. 99/2000

privind comercializarea produselor ~i serviciilor de piata);

Av§.nd in vedere cele de mai sus, rog Consiliullocal at municipiului Sffintu Gheorghe

sa aprobe proiectul de hotarare a~a cum a fost redactat ~i prezentat.

TU GHEORGHE



MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
DIRECTIA FINANTE PUBLICE MUNICIPALE
Nr. 1754/2015

Raport de specialitate
priviod modificarea ~i completarea H.C.L. or. 364/2014 priviod stabilirea impozitelor ~i

taxelor locale peotru aoul2015

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

In baza prevederilor Legii nr. 57112003Consiliullocal are competenla :
- stabilirea cotei impozitelor ~i taxelor locale, cand acestea se determina pe baza de

com procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime,
- stabilirea cuantumului impozitelor ~i taxelor locale, cand acestea sunt prevllzute in

suma fixa, in limitele prevazute de Codul fiscal ori de Hotararea Ouvemului prin care
nivelurile impozitelor ~i taxelor locale se indexeazalajusteazalactualizeaza in conditiile art.
292 din Codul fiscal

- adoptarea taxelor speciale conform art. 282 din Codul fiscal
Luand in considerare referatul Direcliei Patrimoniu prin care propune:
a.) revocarea taxei pentru eliberarea autorizalii pentru desI~urarea unei activimli

economice, deoarece prevederile Legii mr. 30012004 privind autorizarea personanelor fizice
~i a asocialiilor familiale care des~oara activitali in mod independent au fost abrogate,
astfel emiterea acestor autorizalii nu mai intra in sfera de competenla a Consiliului local

b.) stabilirea taxei de vizare anuala a autorizaliei de functionare privind des~urarea
activitalii de alimentalie publica

c.) modificarea taxelor speciale pentru eliberarealvizarea anuala a autorizaliei de
funclionare pentru desIa~urarea activimlii de comer! ~i prestari servicii in vederea corelarii
manmea structurilor de vanzare cu prevederile 0.0. nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor ~iserviciilor de piala

Directia Finante Publice Municipale propune Consiliului local proiectul de hotarare
pentru dezbatere in regim de urgenta ~iaprobare in ~edinta.

DIRECTOR EXECUTIVJ91~SE


