HOTARARE
cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013
Consiliul local al comunei Gogosari, judetul Giurgiu, intrunita in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului, inregistrata cu nr.167/22.01.2013;
- referatul de specialitate al compartimentului de impozite si taxe locale, inregistrat cu nr.168/22.01.2013;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Gogosari pentru programe de dezvoltare
economico-sociala, buget–finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii si comert, inregistrat cu nr.230/24.01.2013;
- avizul comisiei juridice, inregistrat cu nr.231/24.01.2013;
- prevederile art.9, pct.3 din Legea nr.199/1997, pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg pe 15 octombrie 1985;
- prevederile Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal, modificat si completat;
- prevederile H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, modificata si completata;
- prevederile O.U.G. nr.1/2013, pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi
taxelor locale;
- prevederile H.G. nr.1.309/2012, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
- prevederile art.27 si art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
- prevederile art.6, alin.9 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- prevederile art.64 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative;
- prevederile art. 36, alin (4) litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata,
modificata si completata;
- in temeiul art. 45, alin.(2), lit.”c”, art.115, alin.(1), lit’’b”cu respectarea alin.(3) si alin.(6) din Legea nr.215/2001,
privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

H O T A R E S T E:
Art.1- Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2013 la nivelul comunei Gogosari, conform
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Prezenta hotarare intra in vigoare de la 01.01.2013. cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se
revoca H.C.L. nr.34/2012, privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2013.
Art.3.- Primarul comunei impreuna cu casierul si referentul de impozite si taxe locale din cadrul aparatului
propriu al primarului vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.4.- Prezenta hotărâre va fi făcută publică, prin afișare la sediul si pe site-ul primăriei comunei Gogosari.

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,
Secretar,

Consilier Puiu Maria
Chelu Septembrie
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ANEXA
la H..C.L. nr.4/25.01.2013
(1) Calculul impozitului pe cladiri:
In cazul persoanelor fizice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1%, in mediul rural,
la valoarea impozabila a cladirii.
Valoarea impozabila a unei cladirii exprimata in lei se determina prin inmultirea suprafetei construite la sol
a cladirii, exprimata in metrii patrati cu sumele prevazute in urmatorul tabel, conform HG nr.956/2009, dupa
cum urmeaza:
a) cladire din cadre de beton armat sau caramida arsa – fara instalatii – 478 lei / mp;
b) cladiri cu peretii exteriori din lemn, piatra naturala, din caramida nearsa sau valatuci - fara
instalatii – 137 lei / mp;
c) cladire anexa cu peretii din cadre de beton, caramida arsa - fara instalatii – 123 lei/mp;
d) cladire anexa cu peretii exteriori din lemn, piatra naturala sau caramida nearsa, valatuci –fara
instalatii – 54 lei / mp.
Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma baremurilor de mai sus, se reduce in functie de anul
terminarii constructiei, dupa cum urmeaza:
- cu 20% pentru o cladire care are o vechime de peste 50 ani la 1 ianuarie a anului fiscal de
referinta;
- cu 10% pentru cladiri cu vechime cuprinsa intre 30 si 50 ani.
Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt
inchiriate altor persoane impozitul pe cladiri se majoreaza, astfel:
- cu 65% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
- cu 150% pentru cea de a doua a cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
- cu 300% pentru ce de a treia a cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
(2) Calculul impozitului datorat de persoanele juridice:
In cazul persoanelor juridice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare
asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanei juridice. Cota de impozitare se
stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25-1,50 %, inclusiv. Se aproba 1,5% .
Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea
proprietarului cladirii.
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anterior anului fiscal de referinta cota de
impozit se stabileste de consiliul local intre 10%-20%, si se aplica la valoarea de inventar a cladirii si cladirea
care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anterior anului fiscal de referinta cota de impozit se stabileste de
consiliul local intre 30%-40%. Se aproba 10% pentru cladirea care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani
anterior anului fiscal de referinta si 30% pentru cladirea care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani
anterior anului fiscal de referinta.
Orice persoana care construieste, dobandeste o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la
compartimentul de specialitate al administratiei publice locale, in termen de 30 de zile de la data dobandirii
acesteia.
Instrainarea unei cladiri prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand
titularul dreptului de proprietate asupra cladirii nu are stinse orice creante fiscale locale.
Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal eliberat de compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale.
Plata impozitului:
Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale pina la data de 31 martie si 30 septembrie
inclusiv. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri pina la 31 martie se acorda o bonificatie de pina la
10%, prin hotarare a consiliului local. Se aproba 10%.
Impozitul si taxa pe teren:
Orice persoana care in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit annual,
exceptand cazul cand in prezentul titlu se prevede astfel.
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale
concesionate, inchiriate, date in folosinta sau in administrare se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina

fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor drepturilor de administrare sau folosinta, dupa caz, in conditiile
similare impozitului pe teren.
Impozitul pe teren si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al comunei, orasului in care este
amplasat terenul.
Scutiri:
Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru terenurile prevazute la art.257 din Legea 571/2003-codul fiscal.
Calculul impozitului:
Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii si zona
sau categoria de folosinta a terenului.
In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu
constructii, impozitul pe teren se stabileste inmultind suprafata terenului exprimata in hectare cu suma
corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:
Zona
rangul localitatii
0
1
2
3
4
5
A
8921
7408 6508 5640 766 613
B
7408
5600 4540 3832 613 460
C
5600
3832 2874 1821 460 306
D
3832
1821 1519 1060 300 153
In cazul unui teren amplasat in intravilan si inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta alte
categorii, decit cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei de
teren exprimata in hectare cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:
Zona
A
B
C
D
Teren arabil
24
18
16
13
Pasune
18
16
13
11
Fineata
18
16
13
11
Vie
40
30
24
16
Livada
46
40
30
24
Padure
24
18
16
13
Teren cu apa
13
11
7
x
Drumuri cai ferate
x
x
x
x
Terenuri neproductive
x
x
x
x
Impozitul pe terenurile amplasate in extravilanul localitatii se calculeaza prin inmultimirea suprafetei
exprimata in ha. cu tarifele din urmatorul tabel:
Categoria de folosinta
Zona
A
B
C
D
Terenuri cu constructii
27
24
22
19
Arabil
43
41
39
36
Pasune
24
22
19
17
Fineata
24
22
19
17
Vii pe rod
48
46
43
41
Livada pe rod
48
46
43
41
Padure de pana la 20 ani
x
x
x
x
Teren cu apa, altul decit cel cu amenaj piscicol
5
4
2
1
Terenuri cu amenajari piscicole
29
27
24
22
Impozitul si taxa pe teren se plateste anual in doua rate egale pina la datele de 31 martie si 30 septembrie
inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an, pina la data de 31 martie,
inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pina la 10%, stabilita prin hotarire a consiliului local. Se
aproba 10 %.
(3). Impozit asupra mijloacelor de transport:
Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania,
datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport.
Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale
unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.

Scutiri:
Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport prevazute la art.262 din
Codul fiscal.
Calculul impozitului:
Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, in functie de
capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc, sau fractiune din aceasta cu suma
corespunzatoare din urmatorul tabel:
Tipul autovehicolului
Suma-lei
1.motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
cilindrica pina la 1600 cm c
8 lei;
2.autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601-2000 cmc
18 lei;
3.autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001-2600 cmc
72 lei;
4.autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601-3000 cmc
144 lei;
5.autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3000 cmc
290 lei;
6.autobuze, autocare, microbuze
24 lei;
7.alte autovehicole cu masa amxima autorizata de pina la 12 tone,
inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie .interna
30 lei;
8.tractoare inmatriculate
18 lei.
In cazul unei remorci, semiremorci, sau rulote care nu fac parte dintr-o combinatie de autovehicoleimpozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma din urmatorul tabel:
Masa totala autorizata
taxa in lei
Pina la 1 tona inclusiv
8 lei;
Peste 1 to dar nu mai mult de 3 to
29 ei;
Peste 3 tone da nu mai mult de 5 to
45 lei;
Peste 5 tone
55 lei.
In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul este egal cu suma din urmatorul tabel:
Luntre, barci fara motor
18 lei;
Barci fara motor
40 lei;
Barci cu motor
150 lei.
Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual in doua rate egale pina la 31 martie si 30 septembrie,
inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intregul an pina la 31
martie a anului respectiv, inclusiv, se acorda o bonificatie de pina la 10 %, stabilita prin hotarire a consiliului
local. Se aproba 10%.
(4) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor:
Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie prevazuta in prezentul capitol
trebuie sa plateasca taxa mentionata la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale inainte de a se elibera certificatul, avizul, sau autorizatia.
Taxa pentru eliberarea unui certificat de urbanism in mediul urban se calculeaza in functie de suprafata
construita, astfel:
a) pina la 150 mp
4 - 5 lei;
b) de la 151-250 mp 5 - 6 lei;
c) de la 251-500 mp 6 - 8 lei;
d) de la 501-750 mp 8 - 10 lei;
e) de la 751-1000mp 10 - 12 lei;
f) peste 1000 mp
12 lei + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp peste 1.000 mp.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situat
pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si
reclamelor. Se aproba 7 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie.
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racordare si bransare la retelele publice de apa
si canalizare, gaze, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este
de pina la 11 lei pentru fiecare racord. Se aproba 11 lei.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stadala si adresa. Se aproba 8 lei.
Taxa pentru eliberarea unui certificat de producator se stabileste de consiliul local. Se aproba 50 lei. Pentru
viza anuala se aproba 50% din taxa.

Sunt scutiti de taxe pentru eliberarea certficatelor, avizelor si autorizatiilor contribuabili prevazuti la art.269
din Codul fiscal.
(5). Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate:
Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania, in baza unui contract sau a
unei altfel de intelegere incheiata cu alte persoane, datoreaza plata taxei prevazuta.
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclma si publicitate se palteste la bugetul local al unitatii
administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza servicii de reclama si publicitate, se stabileste de
Consiliul local,
Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un
loc public datoreaza plata unor taxe anuale catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza
careia este amplasat panoul, afisul sau structura de afisaj respectiv. Se aproba 2%.
Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru
servicii de reclama si publicitate, cu exceptia TVA.
Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea
numarului de mp sau fractiune a suprafetei afisajului cu suma stabilita de consiliul local astfel:
a) in cazul unui afisaj la locul in care persoana desfasoara o activitate economica suma este de pina la 28
lei/mp. Se aproba 28 lei/mp;
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intre 0-17 lei/mp.
Se aproba 20 lei/mp;
(6). Facilitatii pentru persoane fizice
Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea
certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se aplica:
a) veteranii de razboi;
b). persoane fizice prevazute la art.1 al decretului lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice.
Persoanele prevazute la art.3, alin.1, lit.”b” si art. 4, alin.1 din legea recunostiintei fata de eroii si luptatorii
care au contribuit la Victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989, nr.341/2004, nu datoreaza:
a). impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;
b). impozitul pe teren aferent cladirii de la lit.”a”;
c). impozitul asupra mijloacelor de transport aferent unui singur autoturism.
Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au
recasatorit.
Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei
activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanelor
incadrate in gradul 1 de invalidatate. Se aplica in continuare prevederile art.284, 285, 286.1, precum si
prevederile art.286, privind scutiri si facilitati stabilite de Consiliul local.
(7). Alte taxe conform cu prevederile legale - altele decat Codul fiscal
Taxe extrajudiciare de timbru - Legea 117/1999:
1. eliberarea de catre organele administratiei publice locale si alte Autoritati publice a certificatelor,
adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri - 2 lei;
2. eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor - pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- 2 lei;
- pentru animale peste 2 ani
- 2 lei;
3. inregistrarea la cerere in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului - 13 lei;
4. inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei - 2 lei;
5. reconstituirea si intocmirea ulterioara la cerere, a actelor de stare civila - 2 lei;
6. eliberarea altor acte de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate -2 lei;
7. taxa pentru masurarea terenurilor intravilane sau extravilane la cerere - 20 lei pentru persoane fizice si
persoane juridice.
Presedinte de sedinta,
Consilier Puiu Maria

Secretar,
Chelu Septembrie

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA GOGOSARI
PRIMAR,
Daia Danut
Nr.167/22.01.2013

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul, DAIA DANUT, primar al comunei Gogosari, judetul
Giurgiu, cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor
si taxelor locale pe anul 2013 la nivelul comunei Gogosari si in baza
referatului intocmit de serviciul impozite si taxe, va rog sa aprobati
referatul intocmit de serviciul impozite si taxe, urmand ca la prima
sedinta de consiliu local sa se adopte o astfel de hotarare.

PRIMAR,
Daia Danut

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA GOGOSARI
REFERENT,
Ene Florea
Nr.168/22.01.2013

REFERAT
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale conform Legii nr.571/2003,cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2013

Subsemnatul, Ene Florea, referent impozite si taxe in cadrul Primariei comunei Gogosari,
in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, stabilirea impozitelor si taxelor locale revine Consiliului Local, care
adopta hotarari in acest sens. Impozitele si taxele locale pentru care se adopta hotarari de catre
Consiliul local sunt urmatoarele: impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe
mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, taxa
pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hoteliera,
taxe speciale si alte taxe.
Avand in vedere, ca la sfarsitul anului 2012 a fost adoptata H.G. nr.1.309/2012, privind
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, prin care consiliul local poate aproba
majorarea impozitelor si taxelor locale sau sa le mentina pe cele de la nivelul anului 2012 prin
O.G. nr.1/2013, pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi
taxelor locale, propun ca aceste impozite si taxe locale sa ramana asa cum au fost stabilite la
nivelul anului 2012.

REFERENT,
Ene Florea

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOSARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogosari pentru programe de
dezvoltare economico- sociala, buget- finante,
administrarea domeniului public si privat
agricultura, gospodarirea comunala, protectia mediului,
servicii si comert
Nr.230/24.01.2013

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogosari pentru
programe de dezvoltare economico-sociala, buget–finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala,
protectia mediului, servicii si comert, prin urmatorii consilieri:”Tonca Daniel –
Silviu, Chelu Maria, Bratoi Marin, Chira Iulică şi Răuţă Gheorghe”, s-au intrunit
azi 24.01.2013, avand urmatoarea ordine de zi:”Proiect de hotarare privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul fiscal 2013”.
In urma analizarii referatului intocmit de compartimentul de specialitate din
cadrul aparatului propriu al primarului, prin care fac propuneri privind impozitele
si taxele locale, pentru anul fiscal 2013, comisia de specialitate este de acord cu
cele expuse in referat, supusa la vot de presedintele de comisie a fost aprobata in
unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discutii se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE,
Tonca Daniel-Silviu

SECRETAR,

MEMBRII,

Chelu Maria

Bratoi Marin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOSARI
Comisia juridica si apararea ordinii publice
Nr.231/24.01. 2013

Comisia juridica si apararea ordinii publice, compusa din domnii
consilieri:”Ciobanu Ionel, Dobre Nicolae şi Bigan Georgel-Florian”, in sedinta de
azi 24.01.2013, au analizat urmatoarea ordine de zi:”Proiect de hotarare privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul fiscal 2013”.
In urma analizarii raportului intocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unei hotarari in acest sens, fiind supusa la vot se aproba in unanimitate
de voturi de toti cei prezenti.
Nemaifiind alte discutii se declara sedinta inchisa.

Presedinte,

Secretar,

Membru,

Ciobanu Ionel

Dobre Nicolae

Bigan Georgel-Florian

