CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFINTU GHEORGHE
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sfintu Gheorghe nr. 48/28.11.2011
referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2012
Consiliul Local al comunei Sfintu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa
ordinară din data de.............. ,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a d-lui Primar nr. ....../................;
- Referatul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, înregistrat la Primăria comunei
Sfintu Gheorghe sub nr. ............/.................;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico – financiare din cadrul Consiliului
Local Sfintu Gheorghe;
- prevederile art.283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 44/2004 prin care se
aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările
şi completările ulterioare, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) şi alin. 4, lit. c), respectiv art. 45, alin.
2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Hotărârea Consiliului Local Sfintu Gheorghe nr. 48/ 28.11.2011 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor pe anul 2012 se completează, după cum urmează:
- dupa alin.2) al art.3 se introduce un nou aliniat:
“Alin.(3) Se aproba nivelul taxelor zilnice pentru ocuparea temporara a locurilor
publice, precum si taxele pentru detinerea si utilizarea echipamentelor si utilajelor
destinate obtinerii de venituri , care folosesc infrastructura publica , conform anexelor ce
fac parte din prezenta hotarare” .
Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
Primăriei comunei Sfintu Gheorghe, pe site-ul propriu .
Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei Sfintu
Gheorghe si compartimentului Impozite şi Taxe Locale în vederea aducerii la îndeplinire.
PRIMAR,
Gomes Iuliana Livia

Anexa 1 la H.C.L. nr……../…………………………
Lista taxelor zilnice pentru utilizarea temporara a locurilor publice in anul 2012
- taxă pentru ocuparea temporara a domeniului public cu prilejul
organizarii de expozitii, targuri, activitati sportive, culturale si
promotionale – 1,40 lei/mp/zi
- taxă pentru utilizarea temporara a domeniului public cu amenajari
destinate parcurilor distractive – 1,40 lei/mp/zi;
- taxă pentru ocuparea locurilor în vederea vânzării de produse din
activităti pe cont propriu – 4,30 lei/mp/zi;
- taxa pentru ocuparea locurilor publice in vederea vanzarii de produse
specifice - 2,9 lei/mp/zi
- taxă pentru depozitarea de materiale pe domeniul public – 1,40
lei/mp/zi;
- taxă difuzare presă – 1,40 lei/mp/zi;
- taxă pentru închirierea spatiilor proprietate publică – 11,50 lei/mp/lună
- pentru realizarea de lucrări pe domeniul public sau privat al
comunei se stabileste o taxă de 4,8 lei/mp teren afectat/zi.
-taxă pentru ocuparea temporara a domeniului public pentru distribuire
pliante publicitare prin promoteri – 1,40 lei/persoana/zi;
- taxă pentru ocuparea temporara a domeniului public pentru instalare
panouri publicitare – 1,40 lei/mp/zi;
- taxă pentru ocuparea temporara a domeniului public pentru publicitate
sonora efectuata de pe mijloace de transport – 1,40 lei/h;
- taxă pentru ocuparea temporara a domeniului public pentru publicitate
vizuala de pe mijloace de transport – 2,90/zi;
- taxa pentru comertul itinerant din rulote – 5.8 lei/zi.

Anexa 2 la H.C.L. nr…………../……………….
Lista taxelor pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor si
utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura
publica locală in anul 2012
Taxa – lei / an /autovehicul
1. Autocositoare 5 lei
2. Autoexcavator ( excavator pe autosasiu) 46 lei
3. Autogreder 46 lei
4. Autoscreper 36 lei
5. Autostivuitor 8 lei
6. Buldozer pe pneuri 29 lei
7. Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje 46 lei
8. Compactor autopropulsat 46 lei
9. Electrocar cu echipamente: sudura grup electrogen,
pompa, etc . 19 lei
10. Excavator cu racleti pentru sapat santuri 19 lei
11. Excavator cu rotor pentru sapat santuri 19 lei
12. Excavator pe pneuri 46 lei
13. Freza autopropulsata pentru canale 19 lei
14. Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat 19 lei
15. Freza rutiera 19 lei
16. Incarcator cu o cupa pe pneuri 46 lei
17. Instalatie autopropulsata de sortare-concasare 19 lei
18. Macara cu greifer 19 lei
19. Macara mobila pe pneuri 46 lei
20. Macara turn autopropulsata 46 lei
21. Masina autopropulsata multifunctionala pt. lucrari
de terasamente 46 lei
22. Masina autopropulsata pt. constructia si intretinerea drumurilor 46 lei
23. Masina autopropulsata pt. decopertarea
imbracamintei asfaltice la drumuri 19 lei
24. Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor 19 lei
25. Masina autopropulsata pentru forat 46 lei
26. Masina autopropulsata pentru turnat asfalt 46 lei
27. Plug de zapada autopropulsat 46 lei
28. Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn 46 lei
29. Tractor pe pneuri 36 lei
30. Troliu autopropulsat 19 lei
31. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor 19 lei
32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de
apa 19 lei
33. Vehicul pentru macinat si compactat deseuri 36 lei
34. Vehicul pentru marcarea drumurilor 19 lei
35. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri 36 lei

