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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 

în orasul Sulina 

Având în vedere prevederile : 

- Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1);  

- Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct.224 şi pct.290^1 alineat 
(2);  

- Hotărârii Guvernului nr. 956 din 19 august 2009 publicată în Monitorul 
Oficial al României Partea I, Nr. 633/24.09.2009, privind nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
assimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 
2010;  

- Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Hotărârii Guvernului nr.1347 din 
23.12.2010 privind aprobarea nivelurilor impozitelor pe mijloacele de 
transport prevăzute la art. 263 alin.(4) si (5) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011, 

- Ordonantei Guvernului nr. 30 din 31 august 2011 publicată în Monitorul 
Oficial al României Partea I, Nr. 627/02.09.2011, pentru modificarea si 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru 
reglementarea unor masuri financiar-fiscale; 

- 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. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 după cum 

urmează: 

ANEXA 1.1 impozitul pe clădiri pentru persoane fizice; 
ANEXA 1.2 impozitul şi taxa pe clădiri persoane juridice 
ANEXA 2.1 impozitul şi taxa pe teren pentru persoane fizice; 
ANEXA 2.2 impozitul şi taxa pe teren pentru persoane juridice; 
ANEXA 3.1 impozitul pe mijloace de transport pentru persoane fizice; 
ANEXA 3.2 impozitul pe mijloace de transport pentru persoane juridice; 
ANEXA 4  taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizatiilor 
ANEXA 5        taxe pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasurarea unor 

activitati economice si a altor autorizatii similare; 
ANEXA 6  taxe pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate     
ANEXA 7          impozitul pe spectacole  
ANEXA 8          taxa hotelieră; 
ANEXA 9          taxe speciale ;  
ANEXA 10       taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice;   
ANEXA 11       taxa anuala pentru vehicule lente; 
ANEXA 12       taxe extrajudiciare de timbru; 
ANEXA 13       taxe judiciare de timbru; 
ANEXA 14      amenzile prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal; 
ANEXA 15       procedura de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute la art.286  
din  Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile   
ulterioare ; 
ANEXA16       Lista actelor normative   prin care au fost instituite impozite si  
                         taxelocale  pe o  perioada de 5 ani anteriori anului fiscal 2013. 
 

Art. 2. Pentru anul 2013 nu se aplica majorarea anuala prevazuta la 
art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal; 

Art. 3. 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 2013, se menţine delimitarea zonelor aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.165/2011. 

Art. 4. Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,a 
impozitului pe teren si a impozitului asupra mijloacelor de transport datorat pe 
intregul an de catre persoanele fizice, pana la 31 martie 2013 inclusiv a anului 
fiscal, se stabileste la 5%. 



Contribuabilii, persoane fizice care au obligatia de a achita integral pana la 31 
martie  impozitele cara sunt pana la 50 lei, nu vor beneficia de bonificatia 
acordata pentru plata cu anticipatie. 

Art. 5. Lista actelor normative inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 
care sunt instituite impozitele şi taxele locale, precum şi facilităţile fiscale, 
inclusiv hotărârile Consiliului Local, pe o perioada de 5 ani anteriori anului 
fiscal curent, este prevăzută în anexa nr.16 din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 
2012, mai mici de 10 lei, se anulează. 

Art. 7. Neplata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta 
hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni în 
cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare.  

Art. 8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2013. 
Art.9. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea 

Consiliului Local al Orasului Sulina nr.204/21.12.2011, îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 10. Anexele  1-16 fac parte integranta din prezenta hotarare; 
Art. 11.. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : 

Primarul orasului Sulina, Secretarul Orasului Sulina, Serviciul de Impozite şi 
Taxe Locale, Compartimentul de Asistenţă Socială, Serviciul Evidentă a 
Persoanelor a orasului Sulina, Compartiment Registru Agricol,  Compartiment 
Transport  Public Local precum şi Serviciul Urbanism, AmenajareaTeritoriului,  
din cadrul Primăriei Orasului Sulina. 

Art. 12.  (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Tulcea 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului orasului Sulina. 

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţii 
administraţiei publice locale, si prin publicare pe internet. 

 
 

Iniţiator proiect: 
 

Primar, 
 

DimitriuAurel 
 

 


