ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL CAIUTI

HOTARARE
pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local
Caiuti nr. 15/31.05.2011 privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul fiscal 2012
Consiliul local al comunei Caiuti, intrunit in sedinta ordinara din 30.03.2012 ,
Avand in vedere :
- referatul nr. 1716/16.03.2012 prin care propune aprobarea modificarilor HCL nr.
15/31.05.2012;
- expunerea de motive a domnului primar nr. 1796/20.03.2012;
- raportul compartimentului contabilitate nr.1847/22.03.2012 ;
- Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si normele
metodologice de aplicare;
- prevederile HG nr. 50/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
44/2004;
- avizele comisiilor pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local Caiuti;
In temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.”c” si ale art. 45 al.2, lit c al Legii nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata,
HOTARASTE:
Art.1. Se modifica si se completeaza anexa nr. 1 si anexa nr. 5 din Hotararea
Consiliului local Caiuti nr. 15/31.05.2012 , astfel:
Anexa 1 - „ In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata cota impozitului pe
cladiri se stabileste de consiliul local diferentiat:
- intre 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinta – propunere 10% din valoarea de inventar a cladirii,
la care se adauga majorarea impozitului de 10 %, conform art 287 din Codul Fiscal
- intre 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de referinta – propunere 30% din valoarea de inventar a cladirii,
la care se adauga majorarea impozitului de 10 %, conform art 287 din Codul Fiscal
- cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica care nu functioneaza in
cursul unui an calendaristic este de minim 5% din valoarea de inventar a cladirii propunere 5% din valoarea de inventar a cladirii, la care se adauga majorarea
impozitului de 10 %, conform art 287 din Codul Fiscal ”
Anexa 5 – „ Pentru sederea intr-o unitate de cazare, consiliul local instituie o
taxa hoteliera in cota de 1 % din valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru
fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul
carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate”
Art.2. Celelalte prevederi ale anexei nr. 1 si anexei nr. 5 din HCL nr. 15/31.05.2011 raman in
vigoare.
Art.3. Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza,
Oprea Cristinel
Secretarul comunei,
Costica Danila
Hotararea nr. 16/30.03.2012
Red. C.R. 4 ex.
1

ROMANIA
JUDETUL BACAU
U.A.T. COMUNA CAIUTI
- PRIMAR –
Nr. 1796/20.03.2012
EXPUNERE DE MOTIVE
LA
PROIECTUL DE HOTARARE

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Caiuti nr. 15/31.05.2011
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012
Analizand referatul intocmit de d-na Eracle Ioana – inspector principal
compartimentul contabilitate precum si prevederile HG nr. 50/2012 pentru
modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 se constata
necesitatea aprobarii de catre consiliul local a unor modificari ale HCL nr. 15/2011, in
sensul ca :
La Impozitul pe cladiri persoane juridice :
Cota de impozit in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinta era intre 5% si 10%, la care se adauga
majorarea de 10% a impozitului, fiind stabilita de consiliu la 10%+
majorare 10%, iar prin HG nr. 50/2012 cota de impozit este intre 10% si
20% . – propun sa se ramana la aceeasi cota 10% + majorarea aferenta de
10% ;
Cota de impozit in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de referinta era intre 30% si 40%, la care se adauga
majorarea de 10% a impozitului – propunem cota minima de 30% la care
se adauga majorarea de 10% a impozitului;
cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica care nu
functioneaza in cursul unui an calendaristic este de minim 5% din
valoarea de inventar a cladirii – propunem cota minima de 5% din
valoarea de inventar a cladirii, la care se adauga majorarea impozitului
de 10 %, conform art 287 din Codul Fiscal
La taxa hoteliera : Pentru sederea intr-o unitate de cazare, consiliul local
instituie o taxa hoteliera in cota de 1 % din valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare
pentru fiecare zi de sejur a turistului, si nu 5 % asa cum era in HCL nr. 15/2012, care se
incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, odata
cu luarea in evidenta a persoanelor cazate .
Avand in vedere cele mentionate, consider ca este oportun a se aproba
proiectul de hotarare in forma propusa.
Primar,
Iulian Durlan
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
U.A.T. COMUNA CAIUTI
Nr. 1847/22.03.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
LA
PROIECTUL DE HOTARARE

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Caiuti nr. 15/31.05.2011
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012
Analizand referatul intocmit de d-na Eracle Ioana – inspector principal
compartimentul contabilitate precum si prevederile HG nr. 50/2012 pentru
modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 se constata
necesitatea aprobarii de catre consiliul local a modificarii HCL nr. 15/2011, asa cum a
fost propusa de initiatorul proiectului de hotarare.
Inspector contabil,
Mioara Neagu
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