ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2013
în comuna Aluniş
Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 6.395 din 12.12.2012 şi Raportul de
specialitate al biroului financiar-contabililitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Aluniş nr. 6.396 din 12.12.2012 ;
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
- Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie social,activităţi sportive şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
-Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
-H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată,cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea nr.956 din 19 august 2009 privind nivelurile şi valorile impozabile, impozitele
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începand cu anul
fiscal 2010.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) litera c) , ale art. 45 alin.(2) litera c) şi ale art. 115
alin.(1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile, în sume fixe
sau cote procentuale, pentru anul fiscal 2013, astfel cum sunt redate în Anexa nr.1 la prezenta
hotărâre, care cuprinde nivelurile înscrise în Codul fiscal şi majorarea de 20% prevăzută de art.
287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2. – Pentru deteminarea impozitului pe clădiri, precum şi a impozitului pe terenul din
intravilanul localităţii, pentru anul 2013 se stabileşte rangul localităţii – rangul IV şi zona A
pentru întreaga localitate.
Art.3. – Pentru determinarea impozitului pe terenul aflat în extravilanul localităţii, pentru anul
fiscal 2013 se stabileşte zona A pentru întreaga localitate.
Art.4. –(1) Pentru persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei
de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice.

(2) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în termen de 3 ani anteriori anului
fiscal de referinţă, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 10 % asupra valorii
clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice. La data de întâi ale lunii următoare
înregistrării reevaluării clădirii, pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru perioada rămasă din
anul fiscal 2013, se aplică cota de 1,5% asupra noi valorii a clădirii înregistrată în contabililitatea
persoanei juridice după reevaluare.
(3) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în termen de 5 ani anteriori anului
fiscal de referinţă, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 30% asupara clădirii
în contabilitatea persoanei juridice. La data de întâi ale lunii următoare înregistrării reevaluării
clădirii, pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru perioada rămasă din anul fiscal 2013, se
aplică cota de 1,5% asupra noi valorii a clădirii înregistrată în contabililitatea persoanei juridice
după reevaluare.
(4) Impozitul rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1), (2) şi alin. (3) se
majorează pentru anul fiscal 2013 cu 20% conform prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 – Cota pentru calcularea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate se stabileşte la
3% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
Art.6. – Se stabilesc alte taxe locale pentru anul 2013 conform Anexei nr.2 la prezenta
hotărâre.
Art. 7. – Se stabilesc chiriile pentru anul 2013 aferente terenurilor aflate în administrarea
Consiliului Local Aluniş pentru care s-au încheiat contracte de închiriere conform Anexei nr.3.
Art. 8. - Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru potrivit Legii nr. 117/1999, aplicabile în
anul fiscal 2012 conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art. 9.- Pentru plata cu anticipaţie de către contribuabili a impozitului pe clădiri, pe teren şi a
impozitului asupra mijloacelor de transport până la data de 31 martie 2013, se acordă o
bonificaţie de 10%.
Art.10.- Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorat de
contribuabili, de până la 50 de lei inclusiv, se plăteşte integral până la data de 31 martie 2013.
Art.11. – Pentru anul fiscal 2013 se va datora impozitul pe clădiri şi teren înregistrat în
inventarul masei impozabile chiar dacă nu au fost înregistrate în declaraţiile anterioare ale
contribuabililor.
Art.12. – Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.13. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01.01.2013.
Art.14.- Orice hotărâre de consiliu local contrară se abrogă la data intrării în vigoare a
prezentei.
Art. 15. – Se desemnează Primarul comunei Aluniş şi aparatul de specialitate al primarului cu
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.16. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabililate şi compartimentului administratie publică din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe site-ul
oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 27 decembrie 2012, în comuna Aluniş, judeţul Prahova.

PREŞEDINTE,
Consilier local
Constantin-Daniel Brujban
CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
Nr. ________

