
ROMANIA
JUDETUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SOFRONEA

HOTARAREA Nr.76
Din 16 Decembrie 2012

-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

[n temeiul art.46 alin.( I) din Legea adrninistratiei publice locale nr.215/200 I,republicata,
cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare,

Avand In vedere prevederile:
-proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sofronea,
-raportul d-nei Popa Daniela inspector la biroul de venituri si cheltuieli din cadrul

Primariei comunei Sofronea;
-prevederile art.287 si 288 din Legea nr.57 1/2003 privind Codul Fi cal;
-HG nr.44/2004 pentru aprobarea ormelor Metodologice de apl icare a L.571 /2003

privind Codul Fiscal;
-prevederile HG.1309 /2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele ~i

taxele locale ~i alte taxe asimilate acestora,precum ~i amenzile aplicabile In anul fiscal 2013;
-prevederile art.36 (4) lit.c din Legea 215/200 I, Legea adrninistratiei publice locale

nr.215/200 I ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
-voturi "pentru" II .impotriva 0 .abtineri 0 ,din II consilieri In functie si prezenti la

sedinta ;
-t:nand cont de necesitatile de colectare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru

anul2014 In scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale,pe de 0 parte.precum ~i de
conditiile locale specifice zonei,pe de alta parte,

Consiliullocal al comunei Sofronea adopta prezenta hotarare:

Art.1.Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2014,dupa cum
urmeaza:

ajnivelurile pentru valorile impozabile,impozitele ~i taxele locale sunt
prevazute in Tabloul constituind anexa nr.I ;

b)cota prevazuta la art.253 alin.(2) din L.57112003,se stabileste la 1,50%;
c)cota prevazuta la art.253 alin.6 lit.a din L.57112003 se stabileste la 20%.
d)cota prevazuta la art.253 alin.6 lit.b din legea 57112003 se stabileste la 35%.

Art.2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului ~i
taxei pe teren,precum ~i a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru
Intrcgul an de catre contribuabili (persoane fizice ~i juridice) pan a la data de 31
martie a anului respectiv, se acorda 0 bonificatie de 10%.



Art.3.-(l) Majorarea anuala prevazuta la art.287 din L.57112003,
cu modificarile si cornpletarile ulterioare,se stabileste dupa cum urmeaza:

ajin cazul impozitului pe cladiri.la - 0 %;
b)In cazul impozitului pe teren,la - 0 %;
c)In cazul impozitului pe terenul extravilan, -0%;
d)in cazul impozitului asupra mij loacelor de transport prevazute art.263 alin.2

ind.l (vehicule inmatriculate) pozitia nr.1 si 2 cota de majorare este de 10 %,pozitia
6 cu 8%,pozitia 7 cu 9,5% si pozitia 8 cu 10% iar asupra celorlalte mijloace de
transport -0%;

e) taxa pentru eliberarea certificatelor avizelor si a autorizatilor (art.267 alin.1
cu 20%,pentru celelalte majorarea este de 0%.;

f) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclarna si publicitate la 0 %;
Art.4.-Pentru determinarea impozitului pe cladiri, a taxei pentru eliberarea

autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice,precum si a impozitului pe
teren,pentru anul 2014 la terenurile din extravilan se mentine delimitarea cu 0

singura zona ,respectiv zona B ,iar pentru terenurile din intravilan se mentine
delimitarea stabilita prin H.C.L Sofronea 29/28 aprilie 2010.

Art.5.Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe
locale,inclusiv hotararile Consiliului Local al comunei Sofronea.prin care s-au
instituitlstabilit impozite si taxe locale pe 0 perioada de 5 ani anteriori anului fiscal
curent.este prevazuta In anexa nr.2.

Art.6. Procedura de acordare a facilitatilor fiscale este cea prevazuta
In anexa nr.3.

Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.7.Taxa speciala pentru eliberarea de catre Compartimentul Urbanism a

certificatului de urbanism In term en de 5 zile lucratoare de la data depunerii
documentatiei complete este de 30 lei.;

Taxa speciala pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru finantarea
activitatilor de informare si consultare a cetatenilor cu privire la elaborarea sau
revizuirea documentatiilor de urbanism este de 100 lei pentru fie care etapa;

Art.8 Taxa speciala pentru oficierea casatoriilor In zilele libere de sambata
si duminica este de 50 lei/casatorie;

Art.9. Se aproba cuantumul taxelor speciale de copiere, la 0,50 lei /pagina
format A 4 si de lieu / pagina format A 3 ;

Art.tO (l)Veniturile realizate din taxele speciale vor fi utilizate pentru
acoperirea cheltuielilor privind achizitionarea de bunuri si servicii, investitii, pentru
plata orelor suplimentare, In conditiile legii, cursuri de perfectionare pentru personal
(curs, transport, cazare, diurna). precum si a altor cheltuieli neprevazute,

(2) Creantele fiscale datorate bugetului local al comunei Sofronea aflate In
sold la data de 31 decembrie a anului fiscal mai mici de 20 lei se anuleaza din oficiu;
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Art. I I. Prezenta hotarare se cornunica Prefectului Judetului Arad In vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin
grija secretarului comunei Sofronea,

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Consiliului
Local al comunei Sofronea.

SECRETAR,
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