ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
ORAŞUL COPSA MICA
PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
CONSILIUL LOCAL al oraşului Copsa Mica întrunit in sedinta ordinara la
data de ........................................
ANALIZAND raportul nr. 7251 din 24.10.2014 întocmit de Compartimentul
Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului si avizul
favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, bugetfinante, administrarea domeniului public si privat, agricultura, gospodarire
comunala, servicii si comert la Proiectul de Hotărâre din ordinea de zi a sedintei,
tinand seama de necesitatiile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2015 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o
parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte,
IN CONFORMITATE cu:
- art. 9 pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg
la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
- art. 36 alin. (2) lit.b si alin (4) lit. c din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/ 2001, republicata cu modificarie si completarile ulterioare;
- art. 5.alin.(1). lit.a, art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 287 si 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile
si completarile ulterioare si pct. 290.1 din H.G. nr. 44/ 2004 privind normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu modificarile
si completarile ulterioare si Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
- Hotararea 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 fiscal 2013;
- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Copsa Mica nr. 25/2014 privind
modificarea delimitarii zonelor din orasul Copsa Mica in vederea stabilirii
impozitului/taxei pe teren si cladiri.
IN TEMEIUL dispozitiilor art. 45 alin (2), lit. c si art. 115, alin. (1), lit b din
Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare:
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HOTARASTE:
Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile in anul fiscal 2015, conform anexei
nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se stabileste bonificatia prevazuta de Codul fiscal, pentru plata cu
anticipaţie a impozitului/taxei, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până
la data de 31 martie a anului respectiv, in cota de 10% pentru urmatoarele categorii
de impozite si/sau taxe:
a) Impozitul/taxa pe clădiri;
b) Impozitul/taxa pe pe teren;
c) Impozitul/taxa pe mijloacele de transport;
d) Taxa aparare civila;
e) Taxa salubritate.
Art. 3. Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri si a taxei pentru
eliberarea autorizaţiei de construire, precum si a impozitului/taxei pe teren, pentru
anul 2015 se are in vedere delimitarea zonelor aprobata prin Hotărârea Consiliului
Local al oraşului Copsa Mica nr. 25/2014.
Art. 4. Se abroga Hotărârea Consiliului Local al oraşului Copsa Mica nr.
47/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.
Art. 5. (1) Prezenta hotărâre se comunica Institutiei Prefectului judeţului
Sibiu in vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si se aduce la
cunostiinta publica prin grija secretarului oraşului Copsa Mica.
(2) Aducerea la cunostiinta publica se face prin afişare la sediul autoritatii
administraţiei publice locale si pe pagina de internet a oraşului Copsa Mica.
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