PRIMARIA ORASULUI SULINA
JUDETUL TULCEA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
Având în vedere :
Art.56 din Constitutia Romaniei;
prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,modificata si completata prin OUG nr.50/2015;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, modificata si completata prin
OUG nr.50/2015;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
H.G. nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementarilor de aplicare a O.G. nr. 71 / 2002
privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat ;
Legea nr. 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 50 / 1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele
masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
initiativa primarului orasului Sulina,exprimata in expunerea de motive nr.
____/______2018 ;
referatul de specialitate nr. 5823/09.11.2018
intocmit de Serviciul Buget –
Finante,Contabilitate,impozite si Taxe;
avizul comisiilor de specialitate;
Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru
anul 2019 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de
conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte;
In temeiul Legii nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.45
alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Consiliul local al Orasului Sulina,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Indexarea cu 1.3% a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, după cum urmează:
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impozitul si taxa pe clădiri pentru persoane fizice;
impozitul şi taxa pe clădiri persoane juridice;
impozitul şi taxa pe teren pentru persoane fizice si persoane juridice;
impozitul pe mijloace de transport pentru persoane fizice si persoane
juridice;
ANEXA 4a impozitul pe mijloacele de transport pentru autovehiculele de transport de marfa
cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone si Combinatii de autovehicole de transport de
marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
ANEXA 5 taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizatiilor administrate de
serviciul urbanism

ANEXA 6 taxe pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasurarea unor activitati
economice si a altor autorizatii similare;
ANEXA 7 - taxe pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate ;
ANEXA 8 - impozitul pe spectacole ;
ANEXA 9 - taxe speciale ;
ANEXA 10 - alte taxe locale ;
ANEXA 11 - amenzile prevazute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
ANEXA 12 - Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe
teren, a impozitului asupra mijloacelor de transport conform art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2);
art. 469, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ;
Anexa nr. 13 - Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a scutirilor si reducerilor
pentru persoanele fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara,
ori constau in exclusivitate din indemnizatia de somaj/ajutor social sau in cazul unei calamitati
natural.;
Anexa nr. 14 - Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a scutirilor si reducerilor
de la plata impozitului/taxei pe cladiri conform prevederilor art. 456, alin. (2), lit. m) si n) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 19/2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarilre ulterioare, si in Legea nr. 153/2011
privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 2. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de
construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2019, se
menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.165/2011,modificata
prin Hotărârea Consiliului Local nr.48/2012 si nr.203/2011.
Art. 3. Se aproba acordarea unei bonificatii de 5% la impozitul pe cladiri, teren si mijloace de
transport, contribuabililor persoane fizice, care achita anticipat, pana la 31 martie 2019,
obligatiile calculate pentru intregul an la rolul nominal unic.
Contribuabilii,persoane fizice care au obligatia de a achita integral pana la 31 martie impozitele
care sunt pana la 50 lei, nu vor beneficia de bonificatia acordata pentru plata cu anticipatie;
Art. 4. Impozitul pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilanul orasului Sulina se
majoreaza cu pana la 500%. Criteriile de incadrare in categoria cladirilor si terenurile neingrijite
sunt stabilite prin regulament aprobat prin Hotararea Consiliului Local .
Art.5. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2018, mai mici de 40 lei la
persoane juridice si mai mici de 20 lei la persoane fizice, se anulează,conform art. 266 alin.(6)
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
Art.6: (1) Organul fiscal renunţa la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de impunere ori
de cate ori constata incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice şi nu exista
succesori (art. 96, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).
(2) Organul fiscal renunta la stabilirea creantei fiscale si nu emite decizie de impunere in situatia
in care creanta fiscala principala datorata de contribuabil bugetului local este pana la limita
maxima de 40 lei pentru persoane juridice, si pana la limita maxima de 20 lei pentru persoane
fizice, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 96, alin. 2, 3 din Legea 207/2015
privind Codul de procedura fiscala).
Art. 7: Organul fiscal are obligatia sa publice pe pagina de internet a Orasului Sulina lista
debitorilor persoane fizice si persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la
bugetul local (art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).
Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de
raportare si cuprinde obligatiile fiscal restante la sfarsitul trimestrului si neachitate la data
publicarii listei, al caror plafon este toata suma obligatiilor restante.
Inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor conform procedurilor de
comunicare a actelor administrative fiscale.
In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate, organul fiscal
opereaza modificarile pentru fiecare debitor care si-a achitat aceste obligatii.

Art. 8. (1) Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate
bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la inclusiv ziua platii cu
exceptiile prevazute de lege.
(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si poate fi
modificat prin acte normative.
`Art. 9. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2019.
Art. 10. Anexele 1-14 fac parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 11. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al Orasului Sulina nr.130/22.12.2017 privind stabilirea impozitelor
si taxelor locale pentru anul 2018 ;
Art. 12. (1) Prezenta hotarare va fi comunicata:
- Primarului orasului Sulina
- Prefectului judetului Tulcea
- Serviciului Buget,Finante,Contabilitate,Impozite si Taxe
- Serviciilor interesate
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatii administratiei publice
si prin publicare pe pagina de internet a Primariei orasului Sulina.
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