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            PROIECT 

 

     HOTARAREA Nr. 

        Din data……………………….  

- privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 

 

Consiliul Local al municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţa ordinară, 

Luând în dezbatere expunerea de motive a Primarului municipiului Fagaras inregistrata 

sub nr.………………… din   …………… privind  propunerea de aprobare a impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2013 în temeiul Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

  In conformitate cu prevederile art. 27 si 30 din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare, 

 Tinand seama de prevederile art. 291 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, HGR 956/2009 privind nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile 

aplicabile in anul fiscal 2010 si OG 30/2011 privind modificarea si completarea codului fiscal, 

 Avand in vedere prevederile  art. 36 alin. (2) lit.(b) si alin.4 lit.(c) din Legea nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 In temeiul  art.45 alin.2 lit.(c)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

     H O T A R A S T E : 

 

 Art.1. Se stabilesc  impozitele  şi taxele locale pentru anul 2013, după cum urmează : 

a) nivelurile stabilite în sume fixe precum si amenzile  sunt prevăzute în Tabloul 

cuprinzând  impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 constituind anexa nr.1, anexa 1a , anexa 

nr.2  la prezenta hotărâre; 

b) cota prevăzută la art. 253 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  se 

stabileşte la 1,12 %.   

c) pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a municipiului Fagaras 

concesionate, inchiriate, date in folosinta sau administrare, dupa caz, taxa pe cladiri se stabileste  

la 1,12%. 

d) cota prevăzută la art.253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal se 

stabileşte la 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 

de referinta si de 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului 

fiscal de referinta. 
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Cota de impozitare prevazuta la lit.”d” se aplica si cladirilor  proprietate publica sau 

privata a statului ori a municipiului Fagaras concesionate, inchiriate, date in folosinta sau 

administrare, cu exceptia celor atribuite institutiilor de drept public, in functie de anul 

reevaluarii. 

 e) cota prevăzută la art. 270 alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal se 

stabileşte la 1,12 % ;  

 f) cota prevăzută la art. 279 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal se 

stabileşte  la  1,0  %; 

 Reevaluarea va fi efectuata de evaluatori autorizati potrivit  OG  24/2001 privind unele 

masuri in domeniul evaluarii bunurilor. 

 Art.2. Persoanele care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta 

activitate distractiva datoreaza impozitul pe spectacole, dupa cum urmeaza: 

a) in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic, sau alta 

manifestare culturala datoreaza o cota de 2% din vinzarea biletelor de intrare si a 

abonamentelor; 

b) in cazul oricarei alte manifestari cota de impozit este de 5% din vanzarea biletelor si a 

abonamentelor; 

  Art.3. Pentru plata cu anticipaţie pana la data de 31 martie 2013 a impozitului pe clădiri, 

impozitului pe  teren şi impozitului pe mijlocul de transport, datorate pentru întregul an de către 

contribuabili,  se acordă o bonificaţie de 10 %, potrivit prevederilor  255 alin.(2), art. 260 

alin.(2) şi art.265 alin(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

 Art.4. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei 

de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului si taxei pe teren pentru anul 

2013,  delimitarea zonelor  în intravilan se regăsesc în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Pentru determinarea impozitului pe terenul extravilan pe anul 2013 ramane 

valabila zonarea aprobata prin HCL nr.100/26.04.2006. 

 Art.6. Se aprobă procedura de calcul  şi de plată pentru „alte taxe locale” cuprinsă în 

anexa nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.7 Se aproba scutiri la plata impozitului pe cladiri si  impozitului pe terenul aferent  

cladirii folosita ca domiciliu de o persoana fizica care datoreaza acest impozit conform 

procedurii cuprinsa in anexa 5.  

 Art.8. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au 

obligatia de a depune declaratia   la compartimentul de specialitate al primariei  pana la data de 

31 ianuarie 2013, sau in termen de 30 de zile de la data efectuarii afisajului, sub sanctiunile 

prevazute la art. 294 alin.2 din codul fiscal.  

 Art.9 Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit clasificarii activitatilor din 

economia nationala- CAEN- aprobata prin HGR 656/1997 cu modificarile si completarile 

ulterioare  in clasa 5530- restaurante- si 5540- baruri-datoreaza bugetului local o taxa  pentru 

eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica, care 

se regaseste in anexa 1a. 

 Art.10 Persoanele care datoreaza taxa vor depune declaratia in termen de 30 de zile de la 

data inceperii activitatii , sub sanctiunile prevazute la art.294 alin.2 din codul fiscal. Plata taxelor 

prevazute in anexa 1a se face la data obtinerii autorizatiei/vizarii ei.  

  Art.11  Tariful la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta , precum 

si zonarea aferenta, se regasesc in anexele 6 si 7 la prezenta hotarare.   

 Art. 12 Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietatii publice si 

private a municipiului Fagaras de catrea furnizorii de retele de comunicatii  electronice prevazuti 

in anexa  8, parte integranta din prezenta  hotarare. 
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 Art. 13 Se aproba procedura de calcul si de plata de catre furnizorii de retele de 

comunicatii electronice cuprinsa in anexa 9 la prezenta hotarare. 

   Art.14  In anul 2013 se anuleaza creantele fiscale existente la rolul nominal la data de 

31.12.2012 mai mici de 40 lei, numai pentru contribuabilii care nu mai detin in patrimoniu 

bunuri impozabile la data de 31.12.2012. Plafonul se se aplica totalului creantelor fiscale 

datorate si neachitate de debitori 

Art. 15 Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare   

         Art. 16 Prezenta hotarare se aplica pentru stabilirea si plata impozitelor si taxelor locale  

datorate pentru anul 2013 si intra in vigoare cu data de 01.01.2013.  

Art.17 Hotararea nr.158/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2011  isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu data de 01.01.2013. 

Art.18. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul municipiului Făgăraş prin Direcţia economică şi Serviciul venituri bugetare,  

compartimentul de autorizatii, pentru prevederile art.9 si 10, serviciul de administrare a 

domeniului public si privat pentru prevederile art. 11 si 12, celelalte compartimente de 

specialitate din cadrul primariei, precum si serviciile si institutiile publice implicate. 

 Art.18. Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Braşov în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului 

municipiului. 

 

Initiator,       Vizat pentru legalitate, 

Primar,          Secretar, 

Constantin Sorin Mănduc     Laura Elena Giunca  

   

 

          

 

 

   (Hotărârea s-a adoptat cu …….  voturi pentru)  

 

Prezenta hotărâre se comunică :  

- 1 ex. dosarul şedinţei 

- 1 ex. colecţie 

- 1 ex. Prefectură 

- 1 ex. Primar 

- 3 ex.  Direcţii 

- 1 ex. Serv. V.B. 

- 1 ex. Serv. Pieţei  

- 1 ex. Biroul Agricol 

- 1 ex. Starea civilă 

- 1 ex. Judecatorie 

- 1 ex. Adm.domn.public si privat  

- 1 ex. Birou urbanism 

- 1 ex. Muzeu 

- 1 ex. Birou relatii cu publicul 

- 1 ex. mass-media 

- 1 ex. afişare 

 

 


