ROMÂNIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA MIHAILENI
CONSILIUL LOCAL MIHAILENI
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTARÂRE NR. 51/2012
privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013
Consiliul Local al Comunei Mihaileni , judetul Harghita, întrunit în sedinta
ordinara din data de 19.12. 2012, convocata prin Dispozitia nr.399/2012 emisa de
primarul comunei Mihaileni,
Având în vedere:
• Expunerea de motive cu nr.____/2012 a primarului comunei Mihaileni;
Luând în considerare:
•

Raportul de specialitate nr.____/2012 al compartimentului financiar-contabil,
taxe ?i impozite;

•

Raportul nr.____/2012 al Comisiei pentru activitati economico-financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, turism si agricultura;

•

Procesul verbal de afisare nr._____/2012 privind îndeplinirea procedurilor de
transparenta decizionala;

•

Prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea 199/1997;

În temeiul prevederilor:
• Ordonan?ei de Urgen?a a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea ?i
completarea unor acte normative privind taxe ?i tarife cu caracter nefiscal;
• Legii nr. 276/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 212/2008 pentru modificarea
legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru;
• Constitu?iei Romaniei art.56;
• Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal ,Titlul IX – Impozite si Taxe Locale,
cu modificarile ?i completarile ulterioare;
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• H.G. nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
571/2003, cu modificarile ?i completarile ulterioare;
• Legii nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile ?i
completarile ulterioare;
• art.36 alin(2) lit.b, alin.(4) lit.c, art.45 alin.(2) lit.c ?i 115 alin. (1) lit.b din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu
modificarile ?i completarile ulterioare;
• H.G. nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2010;
• H.G. nr.791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal si alte masuri financiar-fiscale;
• Ordonan?a nr.30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiarfiscale, cu modificarile ?i completarile ulterioare;
• Legii nr.188/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal;
Cu respectarea prevederilor:
• Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;
• art. 41 alin. (4) ?i art.57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

2

HOTARASTE:
Art.1 Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2013 conform anexelor nr. 111 parte integranta din prezenta hotarâre;
Art.2 Nu se aplica cota de majorare, prev. la art.287 din Codul Fiscal, impozitelor ?i
taxelor locale pentru anul fiscal 2013;
Art.3 Cota prevazuta la art. 251 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal se
stabileste la 0,1%;
Art.4 Cota prevazuta la art. 253 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal se
stabileste la 1%;
Art.5 Cota prevazuta la art. 253 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
se stabileste la:
• 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anterior anului
fiscal de referinta;
• 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anterior anului
fiscal de referinta;
• cladirile care au fost amortizate potrivit legii, cota impozitului pe cladiri este
cea prevazuta la alin.(2) al art.253.
Art.6 Cota prevazuta la art. 270 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
se stabileste la 2%;
Art.7 Cota prevazuta la art. 279 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
se stabileste la 1%;
Art.8 Se acorda scutirile prevazute de art. 262 lit. a), lit. c) ?i art. 250 din Legea
571/2003 privind Codul Fiscal;
Art.9 Se acorda scutirile prevazute la art. 284, 285 din Legea 571/2003 privind
Codul Fiscal;
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Art.10 Se acorda urmatoarele facilitati pentru persoanele fizice care sunt incadrate in
structurile Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, cu contract de voluntariat
valabil:
a) scutirea de la plata impozitului pentru o cladire folosite ca domiciliu
b) scutire de la plata taxei speciale de Paza
c) scutire de la plata taxei speciale PSI
d) scutire taxa xerox
Art.11 Bonificatia prevazuta la art. 255 alin.(2), art.260 alin(2) si art. 265 alin(2) din
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal se stabileste dupa cum urmeaza:
•

În cazul impozitului pe cladiri 10%

•

În cazul impozitului pe teren intravilan 10%

•

În cazul impozitului auto 10%

Art.12 Cu executarea prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza primarul si
compartimentul impozite si taxe din cadrul primariei Mihaileni;
Art.13 Prezenta hotarâre se comunica primarului comunei Mihaileni si prefectului
judetului Harghita, se aduce la cunostiinta publica prin grija secretarului comunei
Mihaileni;
Art.14 Prezenta hotarâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Mihaileni, la data de 19.12.2012
Presedintele de sedinta,

Contrasemneaza secretarul comunei,

Fodor Zoltán

Sándor Gellért
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