ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORA§UL URLATI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 79
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul Local al orasului Urlati, judetul Prahova;
Vazand proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2013, initiat de Primarul orasului Urlati;
-

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului orasului Urlati si
Raportul de specialitate nr.8747/28.06.2012 al Biroului Impozite si Taxe Locale
din cadrul Primariei orasului Urlati, privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2013 ;
/\

In baza prevederilor art.288 alin.l din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ; ale H.G. nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal; ale H.G. nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 ;
/\

_

In temeiul Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARA$TE :
Art. 1. Aprobarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2013, in cotele si sumele fixe ce figureaza in Anexa I, parte
integranta din prezentul proiect de hotarare.
Art. 2. Aprobarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie pentru intregul
an fiscal pana la data de 31 martie, atat in cazul persoanelor fizice cat si
peroanelor juridice, bonificatie prevazuta de Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladiri 10%;
b) in cazul impozitului pe teren 10%;
c) in cazul impozitului pe mijloace de transport 10%.
Art. 3. Aprobarea Regulamentului privind autorizarea activitatii de
alimentatie publica, prevazute de art. 268 alin (5) din Codul fiscal, ce figureaza
in Anexa II, parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

.

Art. 4. Aprobarea procedurii de acordare a facilitatilor fiscale prevazute
de art. 286 din Codul fiscal ce figureaza in Anexa III, parte integranta din
prezentul proiect de hotarare.
Art. 5. Aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pe o perioada
de 10 ani, cu incepere de la data de 01.01. a anului fiscal urmator finalizarii
lucrarilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de
locuinte si ai imobilelor, care au executat pe cheltuiala proprie, lucrari de sporire
a performantei energetice a acestora, fapt dovedit prin procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii.
Art.6. Aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pe o perioada
de cinci ani cu incepere de la data de 01.01. a anului fiscal urmator celui in care
a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor, pentru proprietarii ce executa
lucrari de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, in conditiile
Legii nr. 153/2011.
Art. 7. (1) Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemneaza
Biroul Impozite si Taxe Locale, Biroul Urbanism, Registrul Agricol si
S.P.C.L.E.P. din cadrul Primariei orasului Urlati.
(2) Prezenta hotarare se va comunica, prin grija Secretarului
orasului Urlati, Institutiei Prefectului judetului Prahova si se va aduce la
cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei ora§ului Urlati.
Data in Urlati, azi 27 iulie 2012.
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