ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REPEDEA

___________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA nr. 21
din 28.06.2013
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
Consiliul Local al comunei Repedea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 28.06. 2013 la convocarea primarului, conform dispoziţiilor art. 39, alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiat de domnul primar Țiudic Pavel;
- raportul compartimentului financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- raportul Comisiei pentru buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, studii,
prognoze şi dezvoltarea economico-socială;
- avizul secretarului comunei.
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997.
În temeiul prevederilor:
- art. 16, alin.(2) şi art. 27 şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Titlului IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
În baza prevederilor art. 36 alin. 4, lit. „c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Local al comunei Repedea, judeţul Maramureş, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile aplicabile în
anul 2014, astfel cum sunt ele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Cota prevăzută la art. 253, al. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se
stabileşte la 1 %.
(2) Cota prevăzută la art. 253, al. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal : în cazul unei clădiri
care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la:
a) 5% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
(3) Cota prevăzută la art. 270, al. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 2 %.
(4) Pentru şederea într-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxă hotelieră în cotă de 3% din
valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de
persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţă a
persoanelor cazate.
Art. 3. Bonificaţiile prevăzute la art. 255 al. 2, art. 260 al. 2 şi art. 265 al. 2 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, se stabilesc după cum urmează:
- în cazul impozitului pe clădire la 10%;
- în cazul impozitului pe teren la 10%;
- în cazul impozitului pe mijlocul de transport la 10%.
www.primariarepedea.ro
str. Principală, nr. 98, Repedea, Maramures, RO- 437240,
telefon/fax: 0262366065 – primar; 0262366383 – secretar
e-mail: contact@primariarepedea.ro

1

Art. 4. Pentru determinarea impozitului pe teren pentru anul 2014, se menţine delimitarea
zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Repedea nr. 25/2002.
Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului
local, prin publicare pe site-ul Primăriei Repedea şi se comunică la:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarului comunei Repedea;
- Compartimentului financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Şmolnar Gheorghe

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Popovici Pavel

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local Repedea din
data de 28.06.2013 cu __9__ voturi pentru, __0___voturi împotriva, ___0___ abțineri din numărul total de 13
consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă 9 consilieri.
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