ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 11/13.02.2013 privind stabilirea
impozitelor I taxelor locale pentru anul 2013
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita , intrunit in sedinta ordinra din data de
...............
Avand in vedere :
- adresa nr. 2699 din 20.02.2013 a Institutiei Prefectului judetul Ialomita privind
controlul de legalitate asupra actelor adoptate de consiliul local;
- expunerea de motive a primrului nr. ......../....................
- raportul secretarului comunei nr . ....../....................
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr. ....../.............
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. ...../................
In conformitate cu :
- prevederile art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative , republicata , modificata si completata ,
- prevederile art.36 alin.(2) lit.c) si ale art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale , republicata , modificata si completata;
H O T A R A S T E:
ART.1 – Articolul 1 alin.(1) lit.c din HCL nr.11 din 13.02.2013 , se modifica si va
avea urmatorul cuprins :
„ c) cota prevazuta la art.253 alin.6 din Codul Fiscal se stabileste dupa cum urmeaza :
- 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinta ;
- 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinta .”
ART.2 – Punctul 1 al capitolului II, din anexa 1 la HCL nr.11 din 13.02.2013 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 , se modifica si va avea urmatorul
cuprins :” nivelul valorii impozabile pentru cladiri cu cadre din beton armat sau pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic , cu instalatii de apa ,canalizare,electrice si incalzire(conditii
cumulative) va fi 935 lei/m.p „ .
ART.3 – Punctul 4 al capitolului X- Alte taxe locale, din anexa 1 la hotarare se
modifica si va avea urmatorul cuprins : „ Taxa de xerox 1 leu/fila .”
ART.4 – Prevederile stabilite in anexa 2 la hotarare in ceea ce priveste acordarea
facilitatilor pentru persoanele fizice care au primit titlul de Cetatean de onoare , se abroga
.
ART.5 – Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei .

INITIATOR ,
Primar – Gomes Iuliana Livia

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 11/13.02.2013 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita , intrunit in sedinta ordinra din data de
29.03.2013
Avand in vedere :
- adresa nr. 2699 din 20.02.2013 a Institutiei Prefectului judetul Ialomita privind
controlul de legalitate asupra actelor adoptate de consiliul local;
- expunerea de motive a primrului nr. 973/18.03.2013
- raportul secretarului comunei nr . 974/ 18.03.2013
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 984/ 19.03.2013
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 8/21.03.2013
In conformitate cu :
- prevederile art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative , republicata , modificata si completata ,
- prevederile art.36 alin.(2) lit.c) si ale art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale , republicata , modificata si completata;
H O T A R A S T E:
ART.1 – Articolul 1 alin.(1) lit.c din HCL nr.11 din 13.02.2013 , se modifica si va
avea urmatorul cuprins :
„ c) cota prevazuta la art.253 alin.6 din Codul Fiscal se stabileste dupa cum urmeaza :
- 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinta ;
- 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinta .”
ART.2 – Punctul 1 al capitolului II, din anexa 1 la HCL nr.11 din 13.02.2013 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 , se modifica si va avea urmatorul
cuprins :” nivelul valorii impozabile pentru cladiri cu cadre din beton armat sau pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic , cu instalatii de apa ,canalizare,electrice si incalzire(conditii
cumulative) va fi 935 lei/m.p „ .
ART.3 – Punctul 4 al capitolului X- Alte taxe locale, din anexa 1 la hotarare se
modifica si va avea urmatorul cuprins : „ Taxa de xerox - 1 leu/fila .”
ART.4 – Prevederile stabilite in anexa 2 la hotarare in ceea ce priveste acordarea
facilitatilor pentru persoanele fizice care au primit titlul de Cetatean de onoare , se abroga
.
ART.5 – Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Fernolend Georgeta

Nr.19
Adoptata la Sfantu Gheorghe
Azi 28.03.2013

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei
Nita Tamara Ionela

