ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL COMUNEI ZEMES
PROIECT HOTARARE
NR. ……..DIN …………..

PROIECT H O T Ă R Â R E
privind modificarea HCL 64/20.05.2011 privind stabilirea taxelor si
impozitelor locale pentru anul 2012

Primarul Comunei Zemeș, județul Bacău
Văzând
- HCL nr. 64/20.05.2011 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru
anul 2012
- OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal.
PROPUNE:
Art. l. - Modificarea HCL 64/20.05.2011 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale
pentru anul 2012 după cum urmează :
•

pct.4 se modifica cu urmatorul continut - În cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota
impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local între:
a) 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinta – propunere primarie 20%;
b) 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinta – propunere primarie 40%;
Cota impozitului pe cladiri prevazuta pentru cladirile care nu au fost reevaluate, se aplica la
valoarea de inventar a cladirii înregistrata în contabilitatea persoanelor juridice, pâna la sfârsitul
lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

•

se introduce pct.5.1 cu urmatorul continut - Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie
turistica ce nu functioneaza în cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de
inventar a cladirii, stabilita prin hotarâre a consiliului local – propunere primarie 5%.

1

Sunt exceptate de la prevederile sus mentionate structurile care au autorizatie de construire în
perioada de valabilitate, daca au început lucrarile în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii
autorizatiei de construire.
•

la pct.9 se modifica continutul anexei nr.2 la hotarare astfel:
Nr Mijloace de transport cu tractiune mecanica

lei/200 cm3 sau
fractiune din
aceasta

Crt

•

•

•

1

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica
de pâna la 1.600 cm3 inclusiv

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1.601 cm3 si 2.000 cm3

18

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.001 cm3 si 2.600 cm3

36

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.601 cm3 si 3.000 cm3

72

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3

145

6

Autobuze, autocare, microbuze 24

24

7

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata
de pâna la 12 tone inclusiv

30

8

Tractoare înmatriculate

18

pct 26 se modifica si va avea urmatorul continut - Pentru sederea într-o unitate de cazare,
consiliul local instituie o taxa hoteliera în cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare
pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încaseaza de persoanele juridice prin intermediul
carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea în evidenta a persoanelor cazate.
se introduce pct.35 cu urmatorul continut - Consiliul local poate acorda scutire de la plata
impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pe o perioada de minimum 7 ani, cu începere de la
data de întâi ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare, pentru proprietarii
apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe
cheltuiala proprie, pe baza procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, întocmit în
conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor deinterventie recomandate de catre
auditorul energetic în certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, în raportul de audit
energetic, astfel cum este prevazut în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 158/2011 – propunere primarie 7%.
se introduce pct.36 cu urmatorul continut - Consiliul local poate acorda scutire de la plata
impozitului pe cladiri/taxei pe cladiri pe o perioada de 5 ani consecutivi, cu incepere de la data de
întâi ianuarie a anului fiscal urmator în care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor,
pentru proprietarii care executa lucrari în conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere
a calitatii arhitectural - ambientale a cladirilor –primaria propune 5 ani.
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