ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE Nr.1/2014
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Scutelnici
pentru anul 2014

Consiliul Local al Comunei Scutelnici, judetul Buzau , intrunit in sedinta de
indata azi 13.01.2014:
Având în vedere Titlul IX - Impozite şi taxe locale - din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 343/17.07.2006 pentru modificarea şi
completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal;
Având în vedere H.G. nr. 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 1861/21.12.2006 pentru modificarea
şi completarea H.G. nr. 44/2004;
Având în vedere O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a O.G. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
Avănd în vedere Legea 276/2009 privind aprobarea O.U.G nr.212/2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbre ;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 125/27.12.2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Având în vedere prevederile Legii 117/1999 , privind texele extrajudiciare
de timbru , republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararii de Guvern a Romaniei nr.1309/2012, privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,
precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (4), lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere propunerea Primarului comunei Scutelnici, în calitate de
iniţiator al proiectului de hotărâre şi expunerea de motive a iniţiatorului
înregistrată sub nr.6210/2013 ;

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Taxe şi
Impozite Locale înregistrat sub nr. 6211 /2013 si avizul comisiilor economice ,
juridica, si urbanism din cadrul Consiliului Local Scutelnici nr. 6212/2013;
Având în vedere că prezentul Proiect de hotărâre a fost adus la cunoştinţă
publică prin afişare conform Procesului-verbal de afişare nr.
Ţinând seama de necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului
local pentru anul 2014 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor locale pe de o
parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de alta parte;
În temeiul art.45 alin. (1) si (2) lit. c, din Legea nr. 215/ 2001 privind
administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă impozitele şi taxele locale în comuna Scutelnici , pentru
anul 2014 după cum urmează:
a) Cota prevăzută la art. 253, alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal se stabileşte la 1,5% pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice,
reevaluate sau dobândite începând cu data de 01 ianuarie 2011;
b) Cota prevăzută la art. 253, alin.(6), lit. a) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal se stabileşte la 10 %, pentru clădirile aparţinând persoanele
juridice, reevaluate sau dobândite până la data de 31 decembrie 2010;
c) Cota prevăzută la art. 253, alin.(6), lit. b) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal se stabileşte la 35 %, pentru clădirile aparţinând persoanele
juridice, reevaluate sau dobândite până la data de 31 decembrie 2008;
d) Cota prevăzută la art. 270, alin. (4) din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal se stabileşte la 3% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate;
e) Cota prevăzută la art. 279, alin (2) din Legea nr. 571/2003, privind
Codul fiscal, reprezentând taxa hotelieră, se stabileşte la 1%. Cota se aplică la
tarifele de cazare, practicate de unităţile de cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni,
cabane, etc.) şi se datorează pentru întreaga durată a sejurului.
Art.2. Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se stabileşte
conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente şi O.G. nr. 21/16.03.2006 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal în funcţie de rangul
localităţii, pe categorii de folosinţă, potrivit anexei nr. 1 si 2 persoane fizice şi
juridice.
Art.3 Nivelurile impozitului pe mijloace de transport pentru
autovehiculele având masa totală maximă autorizată de peste 12 tone se
stabilesc în conformitate cu prevederile legale in vigoare, conform anexei 3.
Art.4. Conform Legii nr. 343/17.07.2006 art. 240 alin. (2), în anul fiscal
2014, impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de
capacitatea cilindrică, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 cu sumele
corespunzatoare în funcţie de autovehicul, prevazute în anexa 3
Art.5. Impozitul pe spectacole si taxa pentru folosirea mijloacelor de
reclamă şi publicitate se stabilesc potrivit anexei nr. 4.
Art.6. Bonificaţia prevăzută la art. 255, alin. (2) şi art. 260, alin.(2), art.
265 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal modificată şi completată
prin Legea nr. 343/ 2006, art. 228, art. 260 şi art. 265, pentru plata integrală a

impozitului până la data de 31 martie 2014 se acordă contribuabililor persoane
fizice şi juridice şi se stabileşte :
a) în cazul impozitului/taxei pe cladiri la 10%
b) în cazul impozitului/taxei pe teren la 10%
c) în cazul impozitului/ taxei pe mijloacele de transport la 10%.
Art.7. Plata impozitului şi taxei pe clădiri, a impozitului şi taxei pe teren
şi a impozitului pe mijloace de transport se face semestrial în două rate egale cu
termene la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv, conform art. 255 alin (1), art.
260 alin.(1) şi art. 265 alin.(1) din Legea nr. 343/17.07.2006, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Art.8. Taxa de timbru pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală în
termenul prevăzut de lege se stabileşte pentru anul 2014 la 5 lei pentru
persoane fizice și la 10 lei pentru persoane juridice ,beneficiarii Legii 416/2001 ,
sunt scutiti la plata taxei de timbru pentru eliberarea certificatului fiscal.
Art.9. Anexele 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie
2014.
Art.11. Secretarul comunei va afisa prezenta hotarare la sediul primariei
si pe site-ul propriu si o va comunica :
 Instituţiei Prefectului judeţului Buzău;
 Primarului comunei Scutelnci;
 Compartimentelor Primăriei comunei Scutelnici;
Presedinte de sedinta
Vlad Aurel

Contrasemneaza
SECRETAR,
POPA

DUMITRU

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Scutelniic
în şedinţa de indata din data de 13.01.2014, cu respectarea prevederilor art. 45,
alin.1, din Legea nr. 215/2001, a administraiei publice locale ,
( R2) , cu un
număr de 10 voturi pentru , abţineri 0 şi voturi împotrivă 0 , din numărul total
de 11 consilieri în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedină

