ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014

Consiliul loca! al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având in vedere:
- Expunerea de motive prezentată de dl. Juravle Vasile, primarul comunei Straja, înreqistrată
sub nr.5619 din 11.12.2013;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, înregistrat sub nr. 5620 din
11 • 12i2013^
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală
protecţia mediului, servicii şi turism, înregistrat sub nr. 5621 din 11.12.2013;
In conformitate cu:
- prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile H.G.R nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile H.G.R nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
- dispoziţiile art.16 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 16 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 27 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu
modificările si completările ulterioare,
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. c) şi ale art. 45 alin.(2), lit. c) din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTARĂŞT
Art.l.

E:

Se stabilesc şi se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele

locale şi alte taxe asimilate acestora în sume fixe sau cote procentuale,

datorate de

către

contribuabili, persoane fizice sau juridice, pe anul 2014, conform normelor prevăzute în Anexă.
Art.2. Bonificaţia prevăzută la 255 alin.(2), art. 260 alin.(2), art. 265 alin.(2) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează:
a)

în cazul impozitului pe clădiri la 10%;

b)

în cazul impozitului pe teren la 10%;

c)

în caz ul taxei asupra mijloacelor de transport la 10%.

Art.3. Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în
condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de
specialitate, pana la data de 31 ianuarie 2014, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art.4. Se instituie taxe locale şi taxe speciale pentru funcţionarea unor activităţi publice locale
în cuantumul prevăzut în capitolul IX din Anexa la prezenta hotărâre.
Art.5. Neplata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage după
sine calcularea de dobânzi, penalităţi de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute de actele
normative în vigoare.

Art.6. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Codului fiscal si ale
Codului de procedură fiscală şi intră în vigoare începând cu data de 01.01.2014.
Art.8. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei Hotărâri.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, cu:
-

Instituţia Prefectului - judeţul Suceava

-

Primarul comunei Straja

-

Secretarul comunei Straja

-

Compartimentul financiar-contabil

-

Afişare publică.
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