
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI.MAGLA$I
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR. 43

Privind: aprobarea impozitelor qi taxelor locale pentru anul fiscal

20r4

Consiliul Local al Comunei Pduqeqti-Mdglaqi, judelul VAlcea,

intrunit in sedinld ordinard, astdzi 15JL,,20I3,Ia carc participd un numdr de

12 consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in funclie;
Lu6nd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre

iniliat de cdtre primarul comunei, privind aprobarea impozitelor gi taxelor
locale nentru anul fiscal2014 ;

Avdnd in vedere raportul compartimentului din cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Pduqeqti-Mdglagi, inregistrat sub nr.

6054 din data de 16.10.2013, prin care se propune aprobarea impozitelor qi

taxelor locale pentru anul fiscal2014 ;

findnd cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul

consiliului local, precum gi de raportul de avizare a proiectului de hotdr6re,

intocmit de secretarul comunei ;

Respect6ndu-se procedura stabilitd prin Legea nr. 5212003 privind
transparen\a decizionalS in administralia publicd locald gi prevederile Legii
nr. S4qlZO0t privind liberul acces la informaliile de interes public;

in coiiformitate cu prevederile Titlului IX, ale aft. 287 din Legea
nr. 57 i,;'),)0 ,prlvind Codul fiscal cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
ale H.G. nr. 130912012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele gi taxele locale qi alte taxe asimilate acestora, precum qi arnenzile

aplicabile incep6nd cu anul fiscal 2013, ale H.G. nr. 4412004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare, ale Legii nr. 27312006 privind
finanlele publice locale, cu modificdrile qi completbrile ulterioare;

inbaza prevederilor art. 36 alin. (4), lit."c" din Legea nr.2I5l200I,
republicat6;

In temeiul aft.45 alin. (2),lit. ,,c".qi a art. 115 alin. (1), lit. ,,b", alin.
(3), (5), (6) d1n Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicd 1oca16,

repriblira ;d, :rt r.r:rdificbrile qi completdriie ulterioare, cu 9 voturi ,,pentru,, ,

3 voturi ,,contra", adoptd urmdtoarea:

norAnAnn

ART.I Se aprobd impozitele qi taxele locale pentru anul fiscal 2014,
conform anexelor nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantd din prezenta

hotdrdre.



ART.2 Se aprobd majorarea cu ITYo a impozitelor qi taxelor locale pentru

anul fiscal 2A14, identificate in anexa nr.I, cu excep{ia taxelor extrajudiciare

de timbru, prevdzule de lege.

ART.3 Se aprobd cota de impozitare de 1,50Yo pentru persoanele juridice

in vederea calculdrii impozitului pe cl6diri'
ART.4 Se aprobd cota de impozitare de l2o/o Ia valoarea de inventar a

clddirilor nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2013 qi cota de

impozitare de 32o/o la valoarea de inventar a clddirilor nereevaluate in ultimii

5 ani anteriori anului fiscal 2013, pentru persoanele juridice in vederea

calculdrii impozitului pe cl6diri.
ART.s Pentru plata cu anticipalie, pdnd la 31 martie 2014, de cdtre

contribuabilii persoane ftzice, a impozitelor pe cl6diri, terenuri 9i mijloace

de transport, calculate pentru intregul an 20!4, se acordb o bonificalie de

l0%. Bonificalia se acordb doar la plata integrald a obligaliilor datorate

bugetului local, calculatS pentru fiecare rol unic, respectiv pentru achilarca

p.it* intregul an2014 a tuturor obligaliilor stabilite pentru toate tipurile de

impoziteltaxe.
ART.6 Termenele pentru plata obligaliilor cdtre bugetul local cons6nd din

impoziteltaxe qi altJ sume calculate, avdndu-se in vedere nivelurile stabilite

qi aprobate pentru anu|2014, sunt urmdtoarele:

u; f1nporiteie pe cl6diri, terenuri qi mijlbace de transport se datoteazd anual

qi r. ptutesc in doua rate egale, pandla data de 31 martie qi 30 septembrie,

inclusirr, atdt de persoanele frzice, cAt qi de persoanele juridice. In condiliile

in care impozitul anual cumulat, datorat de persoane frzice qi juridice, este

de pdni ta SO lei inclusiv, acesta se plSteqte integral pen6 la primul termen de

plat6.
t) Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor qi autotiza\iilor se achitd

anticipat eliberdrii acestora.

c) Taxele pentru afiqaj in scop de reclamb qi publi citate, pentru delinere 9i

utllizare de vehicule lente, se achitd p6nd la data de 31 martie a anului fiscal

2014.
d) Impozitul pe spectacol se achitd pen| la data de 15 inclusiv a lunii

urmdtoare celei in care a avut loc spectacolul.

e) Taxele instituite inbaza prevederilor art. 283 din Legea nt. 57112003

ptiui.tA Codul fiscal se achitd anticipat efectuarii serviilor sau eliber6rii

documentelor.
f) Taxele de urgen!6 se achitd anticipat eliberdrii actelor administrative.

g) Taxele stabilite in baza unor legi speciale se achitd anticipat efectubrii

serviciilor.
ART.7 incep6nd cu data prezentei hotSrdri, H.C.L. nr. 38 din 31.12.2012

privind reactualizarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul fiscal 20L3,

igi inceteazd aplicabilitatea.



ART.8 prezentahotdrdre va fi dusd la indeplinire de primarul comunei prin

compartimentele de specialitate.

ART.9 Prezerfta hotdr6re se comunicd prin intermediul secretarului

comunei Pduqegti-Mflglaqi, in termeiiul ptevdzvt de lege, primarului

comunei, compartim.nt rlui Taxe gi impozite, Instituliei Prefectului-judelul

Valcea gi se aduce la cunoqtinla publicd prin afigare pe saitul primdriei'

Preqedinte de gedinld,

Ndstase Nicolae

Pauqeqti-Mdglaqi, 15.1 1 -2013

Contrasemneazd
Secretar,

Jurist Popescu Mihaela-Florela


