
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA ARICESTII RAHTIVANI
CONSILIUL LOGAL

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013

.precum si alte taxe asimilate acestora

Luand in considerare :
' Expunerea de motive a primarului comuneiAricestii Rahtivani prin care se propune si

se justifica aprobarea impozitelor si taxelor locale oe se vor percepe in anul 2O13 pe raza
administrative teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani:

' Raportul de specialitate la proiectul de hotarare, intocmit de compartimentul financiar
contabil din cadrul primariei comunei Aricestii Rahtivani;

In conformitate cu :
. prevederile H.G. nr 4412004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr 57112003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
. dispozitiile Art. 178 din O.G. nr 9212003 privind Codul de procedura fiscala, republicat,

cu modificarile si completarile ulterioare;
'prevederile H.G. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul
fiscal 2010;

. prevederile O.G nr 30t2011, pentru modificarea si completarea Legii nr 571ll}O3privind
Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar - fiscale, publicata in
monitorul oficial nr 627 102.09.201 1 ;. prevederile Legii cadru a descentralizarii, nr. 195/2006;

o prevederile Cap lX din Codul fiscal aprobat prin Legea nr 57112003, cu modificarile si
completarile ulterioare;

. dispozitiile Art. 16 alin. (2) din Legea 273t2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

. dispozitiile Art 27 si arl.36 alin (4) lit c) din Legea nr.215120A1, republicata, privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

. dispozitiile Art. 9. pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbotrrg la 15.10.1985, ratificata prin Legea nr 199/1997;

In temeiularl45 alin. (1)si al art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215l2OO1, republicata,
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Aricestii Rahtivani, judetul Prahova

HOTARASTE:
' Art. 1 Se aproba impozitele sitaxele locale pentru anulfiscal 2013, precum si

alte taxe asimilate acestora, conform anexeicare face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2013, a impozitului pe
cladiri , datorat pentru intregul an, de catre contribuabili, persoane fizice sijuridice, se acorda o
bonificatie de I To .

Art.3 Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2013, a impozitului pe
teren , datorat pentru intregul an, de catre contribuabili, persoane fizice si"juridice, se acorda o
bon i f ica t iede9%.



Art' 4 Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie za13,a impozituiui pemtlloc de transport , datorat pentru intregul an, de catre contribuabili, persoane fizice sijuridicese acorda o bonificatie de .,|0 %

Art' 5 Pentru impozitele anuale, de pana la 50 lei inclusiv, pe cladiri, terenuri simijloace de transport, datorate bugetului local de catre contribuabili, persoane fizicesijuridice,nu se acorda bonificatii la plata.

Art. 6 Creantele fiscale restante aflate in sold la 31. 12.2012, maimici de 10 lei, seanuleaza. Plafonul se Aplica totalului creantelor fiscale datorate.ii.,"".f'tii"te de debitori.
Art' 7In masura in care prezenta hotarar,e nu reglem enteaza,sunt aplicabile prevederileLegii nr 5!1.L709? privind Codul fiscal, cu modificarile s'i completarite utterioare, prevederiteH'G-.nr. 44l2oo4 pentru aprobarea Normelor metodotogd,i;;ti ir;; '; Legii nr. sz1/2003, cumodificarile si completarile ulterioare,.si.prevederile H.6.nr. gs6i200g privind niveturiu plntruvalorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acJstora, precum siamenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2009.

Art. 8 Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01 .01.2012.
Art. 9 Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 63 /2011 , precum si orice alte dispozitii. conirare, se abroga. 

'

Art. 10 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga primarul
comuneiAricestii Rahtivani, prin intermediul comp"rii**tuiri fi;;;i"r-.ontroir din cadrulprimariei.

Initiator,
PRIMAR

Alexandru CRISTEA



ANEXA la H.C.L. Aricestii Rahtivani Nr. t2012
1' fmpozitul ltaxa pe cladiri in cazul contribuabitilor persoane fizice :

- valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasuratalacladiri,
respectiv modalitatea de calcul a impozitului pe cladiri persoanelor fizice suntprevazute in art. 251-252, Lg. 57112003

2.lmpozirtul /taxa pe cladiri in cazul contribuabili lor persoane juridice :
- in cazul persoane_lor juridice, pentru anul2013, se determina prin aplicarea cotei de1 % asupra valorii de inventar, in cazul reevaluarii cladirii in uttimii i ani. anteriorianului fiscal de referinta
- in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal dereferinta, cota impozitului pe cladiri pentru 2o13,este de 15 %- in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal dereferinta, cota impozitului pe cladiri pentru 2012, este de 35 %

3. lmpozitul /taxa pe terenurire situate in intravilan/ extravilan;
- impozitul pe terenul intravilan/extravilan in cazul contribuabitilor personae fizice sijuridice este stabilit potrivit art256-260, din Legea nr 57112003 privind Codulfiscat.

4. lmpozitul pe m'ljloace de transport

- impozitul pe mijloacele de transport in cazul contribuabililor persoane fizice si
juridice este stabilit potrivit arl261- 265, din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal.

ntru l ibe certificatului de urbani. I axa penuu eilDerarea urbanism . pentru anul 2013
Taxa pentru eliberarea certificatulufOe
urbanism,

Niveluri le aplicabile in anul f iscal 2013

Suprafata ptr care se obtine certificatul Taxa in lei
eDala la 150mp inclusiv 2,5
b) intre J51mp si 250 mp inclusiv 3
clintre 251 mp si 500 mp inclusiv 4
d) intre 501 mp si 750 mp inclusiv 5
e) intre 751 mp si 1000 mp inclusiv 6
f) peste 1000 mp 6 lei + 0,005 lei/mp pt fiecare mp care

depaseste 1000 mp

6'-Taxa pentru eliberarea autbrizatiei de foraje sau excavari- 0,5 leii mp

T.Taxapentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, spatii de
expunere, situate in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de
afisaj, a firmelor si reclamelor - 7 lei / mp.

8. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si
bransamente la retele publice de apa, gaze, energie electrica si televiziune prin cablu - 11 lei.

9. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa - 5 lei

T



10. Taxa pentru eliberarea unei autonzatii pentru desfasurarea unei activitatieconomice - 7 lei

11.Taxa pentru eliberarea autorizatii lor de functionare - 10 lei
12. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe

alte asemenea planuri, detinute de consili i le loiale ( art 2OB alin 3 ) - 20 lei/mp

13.Taxa pentru eliberarea certificateror de producator - 50 lei

l4,.Taxa pentru eliberarea lvizareaanuala a autorizatiei privind desfasurarea
activitatii de alimentatie publica - S00 lei

- Taxa se achita pana la data de 31 .12.2019.

- 15. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate - 28leitmp, in cazul unui
afisaj situate in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

16. In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate, suma este de 20 lei

17. Nivelul cotei, care se aplica la calcularea taxei pentru servicii de reclama si
publicitate este de 3 %.

18. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei
taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate - cota fiind de 3 o/o.

19. Taxa pentru comert ambulant, activitati promotionale, comert stradal ocazional -
10 lei

20.Taxa pentru inregistrarea, in registru special, a contractelor de arendare este de 7
lei / contract

21.Taxa pentru inregistrarea vehiculelor cu tractiune animala, a vehiculelor lente, a
mopedelor, a tractoarelor neinmatriculate, este de - 30 lei

22 .Taxa anuala pentru vehicule lente si tractoare neinmatriculate este de 34lei

Nota :

- Orice persoana care dobandeste, construieste, demoleaza, distruge, ntodifica sau
instraineaza o cladire are obligatia de a depune o decalaratie fiscala la compartimentul de
speciali-tate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla
cladirea, in termen de 30 zile de la data dobandirii, instrainariisau construirii. Depunerea peste
termenul de 30 zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se
sanctioneaza cu amenda conform legii.

- In cazul cladirilor proprietate private la care au fost executate lucrari de reconstruire,
consolidare, modernizare, modificare sau extindere de catre locator din punct de vedere fiscal,
acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea
unei noi declaratiifiscale in termen de 30 zile de la data terminarii lucrarilor.


