ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

HOTÃRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
Consiliul local Sfantu Gheorghe,judeţul Ialomiţa , intrunit in sedinta de indata din data
de 14.01.2014
Având în vedere prevederile:
-art.36 alin.(4) lit.c) coroborate cu art.45 alin.(1)din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicata , modificata si completata
-art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 7 din Legea nr.52 / 2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica , republicata ;
-prevederile Titlului IX din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003,cu modificările
şi completările ulterioare.
-prevederile HG nr.1309 din 27.12.2012 privind nivelurilurile pentru valorile
impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile incepand cu anul 2013;
-ţinând seama de necesitãţile de stabilire a veniturilor proprii ale bugetului local în
scopul asigurãrii finanţãrii cheltuielilor publice locale,pe de o parte,precum şi de condiţiile
locale specifice zonei,pe de altã parte
Examinând:
- expunerea de motive a primarului nr. 100 din 13.01.2014
- raportul de specialitate nr. 101 din 13.01.2014
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 102 din 13.01.2014

HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – (1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2014,dupã cum
urmeazã:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevãzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi
taxele locale pentru anul 2014,constituind anexa nr.1
b) cota prevãzutã la art.253 alin.2 din Codul Fiscal , se stabileste la 1,50 %.
c) cota prevãzutã 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 ;
d) cota prevãzutã la art.270 alin.4 din Codul Fiscal,se stabileste la 3 %.
(2) Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1), contribuabilii datorează
majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.2 - (1) Pentru determinarea impozitului pe clãdiri,precum şi a impozitului pe teren ,
pentru anul 2014 încadrarea terenurilor pe zone şi a rangului localitãţii,se stabileşte dupã
cum urmeazã:
a) satul Sfantu Gheorghe rangul IV ,zona A
b) satele :Malu si Butoiu , rangul V, zona A.
(2) Coeficienţii de corecţie prevãzuţi la art.251 alin.(5) , art.258 alin.(5) şi art.275
alin.3 nu sunt incluşi în nivelurile taxelor stabilite în anexa nr.1.

Art.3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate
aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei
inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Art.4. În cazul contribuabililor persoane fizice si juridice , pentru plata cu anticipaţie
până la data de 31.03.2014 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe
mijloacele de transport, se acordă bonificaţie în cuantum de 10%, cu exceptia art.3.
Art.5- Facilitatile fiscale acordate contribuabililor din comuna Sfantu Gheorghe pentru
impozitele si taxele locale datorate in anul 2014 , sunt prevazute in anexa 2 la prezenta
hotarare.
Art.6- Prezenta hotarare abroga prevederile hotararii Consiliului local nr.11 din
13.02.2013 modificata prin HCL nr.19 din 28.03.2013.
Art.7 - Prezenta hotãrâre se comunicã prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitãrii controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţã publicã prin grija
secretarului comunei Sfantu Gheorghe .
Art.8 - Aducerea la cunoştinţã publicã se face prin afişare la sediul consiliului
local,precum şi la afişierele amplasate în toate satele comunei.
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