PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
În temeiul art. 45 alin.1 si alin.2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale,
adoptată la Strassburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Având în vedere prevederile:
- art. 36 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei de
Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
- ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice;
- în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotararea de Guvern nr.661/2001- privind procedura de eliberare a certificatelor de producator
cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 – privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă cu
modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea de Guvern nr.1309/2012 –privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013.
Vazand :
- raportul de fundamentare al Serviciului Buget-Contabilitate- Impozite si Taxe locale;
- avizul comisiei nr.__
- avizul comisiei nr.__
- avizul de legalitate al secretarului

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MURFATLAR
adoptă prezenta hotarare:

Art. 1. Se stabililesc impozitele si taxele locale pentru anul 2014 dupa cum urmeaza :
A. Impozite si taxe locale reglementate de Legea nr.571/2003-privind Codul Fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
ANEXA 1.1
ANEXA 1.2
ANEXA 1.3
ANEXA 1.4
ANEXA 1.5
ANEXA 1.6
ANEXA 1.7.
ANEXA 1.8

Impozitul si taxa pe clădiri
Impozitul şi taxa pe teren
Impozitul asupra mijloacelor de transport;
Impozitul pe spectacole şi taxa hotelieră;
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizatiilor administrate de
Urbanism;
Taxa pentru eliberare autorizatiilor pentru a desfasurara o activitate
economica si a altor autorizatii similare
Taxa de timbru

B. Taxe speciale
ANEXA 2.1
ANEXA 2.2
ANEXA 2.3
ANEXA 2.4
ANEXA 2.5
ANEXA 2.6
ANEXA 2.7

Taxa de salubritate
Taxe ocupare domeniu public si privat
Taxa pentru activitatea de stare civilă
Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia
înmatriculării
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare
Taxe pentru activitatile desfasurate in cadrul Primariei”
Taxa de concesionare a locurilor de veci din cimitire

Art.2.-Se stabilileste bonificatia prevazuta la art. 255 alin (2) ,art.260 alin .(2), art.265
alin.(2) din Codul Fiscal pentru persoane fizice dupa cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladiri la 10 %;
b) in cazul impozitului pe teren la 10%;
c) n cazul mijloacelor de transport la 10%
Art.3.- Se stabileste majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Codul Fiscal dupa cum
urmeaza :
a) in cazul impozitului pe cladiri si taxei pe cladiri persoane fizice la 4%;
b) in cazul impozitului pe cladiri si taxei pe cladiri persoane juridice la 20%;
c) in cazul impozitului pe teren si taxei pe teren la 4%(exclusiv Impozitul pe terenul
extravilan)
d) in cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate si reclama la 4%;
e) in cazul taxei pentru ocuparea domeniului public la 20%
f) in cazul taxei pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizatiilor administrate de
urbanism la 4%
Art. 4 – Se stabilesc amenzile pentru contraventiile prevazute la art.294 din Legea
nr.571/2003-privind Codul fiscal dupa cum urmeaza:
1. Contraventia prevazuta art.294 alin 2 lit.a
- in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei , iar cele
de la lit.b)-d) cu amenda de la 279 lei la 696 lei
- in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116 lei ,iar
cele de la lit.b)-d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei .

2. Contraventia de la art. 294 alin 4)
- in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1578 lei
in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda de la 1300 lei la 6312 lei
Art. 5. Pentru determinarea impozitului pe cladiri ,a taxei pe cladiri si a taxei pentru
eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren si
a taxei pe teren , pentru anul 2013, se mentine delimitarea zonelor aprobata prin Hotararea
Consiliului Local nr. 48/2003 si Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2006.
Art. 6. Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai
mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate
de debitori.( art.178 alin.2 din OG.92/2003 –Codul de procedura fiscala –republicata)
Art. 7. Murfatlar este oras de rangul III, Siminoc este localitate de rangul V.
Art. 8. Neplata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta hotarare atrage
dupa sine calcularea de majorari de intarziere si sanctiuni in cuantumurile prevazute in actele
normative in vigoare.
Art.9 . Se aproba „Regulamentul pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale prevazute in
Legea nr.571/2003-Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare” –anexa 3 la prezenta
hotarare si „Regulamentul de adoptare a taxelor speciale” prezentat in anexa 4 la prezenta hotarare
Art.10. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2013.
Art. 11. (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Constanta in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului
Orasului Murfatlar.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatilor
administratiei publice locale, prin publicare pe internet si in ziarele locale.

