
II.ON{ANIA
JUDETUT, I}RAS0V
COMUNA SOAI{S
CONSII,IUI, LOCAI,

PROIECT DE HOTARARE

privind stabilirca si aprobarca impozitelor qi taxelor locale pentru anul 2015 in COMUNA SOARS

Consiliul l-ocal al comunei Soars, intrunit in sedinta ordinara din data de
AvAnd in vedere:
- proiectul de hotirAre iniliat de dl. Primar Timis Danut-Ioan
- rapoanele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- raportul cornpa(imentului de specialitate din cadrul Primariei;
- aviz.ul de legalitate al secretarului;
- rcl'cratul compartimentuluii Impozite si Taxe nr. .......................intocmit de consilier taxe Patrichi

Mihai.

Av6nd in vedere prevederile:

' art. 20 si art i0 din l-egea 27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completari le ultcrioare;

' f itlul IX din l-cgea 57112003 privind Codul Fiscal cu modifisdrile qi completnrile ulterioare;
. II.C. nr" 4412.004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a [.egii nr. 57112003

privind Codul liscal, cu moditlcarile si completarile ulterioare;

' ILC. nr. 130912012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitcle si taxele locale
si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013;

' tl.G- nr 95612009 privind nivelurile pentru valorile impozabile. impozitele si taxele locale sr

alte taxe asinrilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010;
. O.IJ.G. nr" 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal;
. O.C. nr. 30 din 3l august 2011 pentru modificarea qi completarea

L,egii nr. 571 2003 privind Codul fiscal, precum qi pentru reglementarea unor masuri
financiar-fiscale;

. Ordonanla Guvernului nr. 9212003 privind Codul de proceduri fiscali, republicatd, cu
modificlrile 9i cornpletirile ulterioare;

' Ilotdrarea Cnvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonan{ci Guvernului nr. 9212003 privind Codui de procedurd fiscali, cu modificirile qi

conrpletdrile ulterioare;
. O.U.(i.nr 18i2009, privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinre,

aprobata cu rn,rdificari si completari prin Legea nr I 5 8/20 I I ;. I-cgea nr l5'J12011, privind masuri de crestere a calitatii arllitectural-ambientale a cladirilor
precum si a .G. nr 54512011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr
153/20 I I ;. l-egea nr 146/1997 privind taxele .judiciare de timbru. cu modificarile si completarile
ulterioare;



. Legea nr. I 17 11999 privind taxele extrajudiciare de timbru:

. Art 6l din legea rc 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

. Ordonanla Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificirile qi

completlrile ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. (42) lit. b) si art.45 alin.(2) lit. c) din Legea administratiei publice locale
nr.21512001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta hotarare.

HOTAIIASTE:

Art. 1. Se stabilesc si se aproba impozitele gi taxele locale pentru anul 2015 dupA cum urmeaza:
a) impozitul gi taxa pe clidiri prevdzute in Anexa nr.1;

b) impozitul qi taxa pe teren previzute in Anexa nr.2;
c) impozitul pe mijloace de transport prevdzut in Anexa nr.3;
d) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate prev[zuta in Anexa nr.4;
e) impozit pe spectacole prevazut in Anexa nr. 5;
l) taxa hoteliera p reyazuta in Anexa nr 6;
g) alte taxe administrate de compartimentul de Impozite si 'laxe prevS.zute in Anexa nr. 7;

h) sanctiuni prevazute in Anexa nr 8;
i) Se aproba regulamentul privind procedurile de acordare a facilitatilor tiscale la plata impozitelor pe cl5diri gi

a irnpozitului pe teren, pentru persoanele fizice cu venituri mici si a celor care realizeaza lucrari de reparatii la
acoperisuri, hidroizolatii si lucrarilor de reabilitare astfel cum este redat in Anexa nr. 9;
Art. 2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitultui pe teren si a impozitului pe mijloacele
de transport, datorate pe intregul an, de catre persoanele fizice, pana la 31.03.2015, se acorda o bonificatie de

l0%. Ncplata la termenele scadente,3l martie si 30 septembrie. a impozitelor gi taxelor locale reglementate
prin prezenta hotdrdre atrage dup[ sine calcularea majoriri de intArziere de 0,}3%o,lzi, iar pentru nerespectarea
obiigaliilor impuse se instituie sancliuni in cuantumurile prevAzute in actele normative in vigoare.

Art.3. Localitatea Soars este comuna de rang IV,iar satele apaftinatoare:Felmer,Barcut,Rodbav si Selistat de
rang V potrivit Legii nr. 351 2001 cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national - Secliunea a IV-a Releaua de localitali.

Art. 4" Pentru determinarea impozitului pe cl[diri qi a taxei pentru eliberarea autorizaliei de construire in cazul
pcrsoanelor fizice, precum qi a impozitului pe teren, pentru anul 2015, se menline delimitarea zonelor de

intravilan aprobate prin Hotdrdrea Consiliului Local

Art. 5. Pentru persoanele fizice si juridice, se aproba anularea creantelor restante si a accesoriilor aferente
aoestora. in sume mai mici sau egale cu 39 lei, pentru pozitiile de rol care nu figureaza cu debite curente si au

restantc aflate in sold la data de 31.12.2014, conform art. 178, art. (2) privind Codul de procedura fiscala,
republicat, ou modificarile si completarile ulterioare;

Art. 6. Prezcnta hotdrdre se aplicl pentru plata impozitelor qi taxelor locale datorate pe anul 2015, $i infa in
vigoare incep6nd cu data de 0 I .0 L201 5

Art, 7. (1) Prezcnta hot6rAre se comunicd Institutiei Prefectului Judelului Brasov in vederea exercitlrii
controlului cu privire la legalitate gi se aduce la cunoqtinla publici si a birourilor din cadrul Primariei Comunei
Soars prin grija secrelarului comunei Soars.
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(2) Aducerea la cuno$tinia public[ se face prin afigare la sediul Primariei Soars, prin publicare pe

intemet.

Adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Soars, din data de ... ...... ......cu: voturi
,,pentnt' ,_voturi ,,impotrivd' , voturi ,,abtrinert' din prezenti.

SOARS, la data de..........

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar,


