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PROIECT  DE  HOTARARE
privind aprobarea unor impozite  si taxe locale ce se vor aplica in

 comuna Buesti, judetul Ialomita in anul fiscal 2013

         Consiliul Local al comunei Buesti, judetul Ialomita, 
          Avand in  vedere:
          - prevederile art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

- dispozitiile art. 288 şi art. 289 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare,si prevederile pct. 224 şi pct. 239 din H.G. nr. 44 
din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
          - vazand prevederile art. 5 alin. (1) şi art. 17 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ale  art. 
2 şi art. 13 lit. a) din Legea nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de 
timbru, cu modificările şi completările ulterioare,si art. 6 alin. (1) – (8) din Legea nr. 52 
din  21  ianuarie  2003  privind  transparenta  decizionala  în  administraţia  publica,  cu 
modificările şi completările ulterioare,
.         In  temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) si alin.(4) lit.c), art. 45 alin. (2)lit. c) si art. 115 
alin.  (1)  lit.  b)  din   Legea  nr.  215/2001   privind   administratia   publica   locala  , 
republicata,  modificata  si completata ;

HOTARASTE:

         Art. 1.  Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013,la nivelul comunei 
Buesti , judetul Ialomita ,dupa cum urmeaza:

a)  nivelurile  impozitelor  şi  taxelor  locale,  stabilite  în  sume  fixe,  prevăzute  în 
tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale, constituind anexele de la  nr. 1-15, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) cota de impozit asupra valorii de inventar a clădirii în cazul persoanelor juridice 
este de 1,50 % din valoarea de inventar a clădirii;

c) cota  impozitului pe  clădiri, în   cazul unei clădiri   care  nu a  fost  reevaluată,  
se stabileşte astfel:

- 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului 
fiscal de referinţă; 

- 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului 
fiscal de referinţă;



c^1) cota impozitului pe clădiri prevăzută la art. 1 lit. c) se aplică la valoarea de in-
ventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în 
care s-a efectuat prima reevaluare; fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit 
legii,în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la lit. b);

d) cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea 
cotei de 3 % la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Art. 2 – Se stabileşte acordarea unei bonificaţii de 10% in următoarele cazuri:
a) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de 

către contribuabili, până la 31 martie a anului 2013;
b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de 

către contribuabili, până la 31 martie a anului 2013;
c) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru 

întregul an de către contribuabili, până la 31 martie a anului 2013.
Art.3 – (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mij-

locul de transport, se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie 2013, respectiv 
30 septembrie 2013, inclusiv;

(2) Pentru impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloace 
de transport precum şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, datorate bu-
getului local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, 
plata se face integral până la primul termen de plată.

Art. 4 – (1) Nu se stabilesc scutiri sau reduceri la plata impozitelor şi taxelor loc-
ale.

(2) Nu se stabilesc cote adiţionale la impozitele şi taxele locale.
Art. 5 - Se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 

al comunei Buesti  ,  respectiv  zona  A,  aplicându-se  coeficientul  de  corecţie  de  1,10, 
corespunzător rangului IV al comunei Buesti, pentru:

- impozitul pe clădiri;
- impozitul pe teren intravilan altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 

construcţii;
- impozitul pe teren extravilan;
- impozitul pe spectacole.

INITIATOR,


