CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia
Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

H O T Ă R Â R E nr.61
privind stabilirea ]i aprobarea impozitelor, taxelor ]i a altor sume
cuvenite bugetului local pentru anul 2014
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar`
din data de 28 noiembrie 2013 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din
totalul de 13 [n func\ie.
{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001,
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\`
dna.Ghimiş Valentina;
Av@nd [n vedere proiectul de hot`r@re ini\iat de Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
V`z@nd expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare ale
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Lu@nd [n dezbatere referatul de specialitate al compartimentului impozite ]i taxe
[nregistrat sub nr.12262/22.11.2013 prin care se propune stabilirea ]i aprobarea impozitelor,
taxelor ]i a altor sume sume cuvenite bugetului locale pentru anul 2014.
|in@nd cont de prevederile Hot`r@rilor Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti:
a) nr.37/26.07.2001, prin care s-a aprobat încadrarea pe cele 4 zone a localităţii, respectiv A,
B, C, D;
b) nr.34/30.07.2002 privind Stabilire taxă locală destinată finanţării Serviciului Public Local
de Pompieri Civili al Oraşului Băile Olăneşti;
c) nr.5/12.02.2004 privind Aprobare reglementări privind desfăşurarea activităţii de transport
în regim de taxi;
d) nr.6/12.02.2004 Aprobare reglementări pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu
există obligaţia înmatriculării;
e) nr.26/29.04.2004 privind Instituire şi stabilire nivel taxă protecţie civilă;
f) nr.32/29.05.2005 privind Stabilire taxe locale speciale;
g) nr.30/29.04.2010 privind Stabilire tax` pentru func\ionarea Serviciului public Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti",
sectorul "Parcare";
h) nr.31/29.04.2010 privind privind unele m`suri referitoare la oprirea, sta\ionarea ]i
parcarea neregulamentar` a vehiculelor/autovehiculelor pe domeniul public sau privat al
ora]ului B`ile Ol`ne]ti;
i) nr.41/16.07.2010 privind Stabilire tax` pentru func\ionarea Serviciului public Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti",
sectorul "Bazin ap` sulfuroas`";
j) nr.31/29.04.2011 privind Instituirea taxei speciale de desfacere a c`s`toriei prin acordul
p`r\ilor;
k) nr.42/30.05.2011 privind stabilirea zonelor pentru desf`]urarea comer\ului ambulant
stradal.
Respectând procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională [n
administraţia publică şi prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public.
{n conformitate cu prevederile:
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a) Legii nr. 351/2001, cu modific`rile ulterioare, privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu precizarea că oraşul Băile
Olăneşti este încadrat la nivelul de impozitare în rangul III de localităţi.
b) OG nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modific`rile ulterioare, aprobat` prin Legea nr.493/2003, precum
Ordinul MEF nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
c) Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare.
d) OG nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, aprobat` cu modific`ri prin Legea nr.3/2003,
precum ]i HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OUG
nr.71/2002
e) Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;
f) HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;
g) OG nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, aprobat` cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;
h) HG nr.1309/2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începând cu
anul 2013;
i) Legii nr.273/2006 privind finan\ele publice locale, cu modific`rile ]i coplet`rile ulterioare;
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv
voturi "pentru" = 12, abţineri=1-dna.consilier local Nicolăescu Sanda Lucia.
{n temeiul art.27, art.36 alin.4 lit.”c”, art.45 alin.2 lit."c", coroborate cu art.115 alin.1
lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea
HOTĂRÂRE
Art.1 – Pentru anul 2014 se stabilesc ]i se aprob` următoarele impozite, taxe ]i alte
sume cuvenite bugetului local al oraşului Băile Olăneşti conform anexelor 1-10 ce fac parte
integrant` din prezenta:
1. IMPOZITUL PE CLĂDIRI
A.Impozitul pe clă diri datorat de persoane fizice
Impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1%
asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit Normelor de evaluare şi Criteriile
prevăzute la art. 251 din Legea nr. 571/2003, a căror valoare impozabilă lei/mp este stabilit ă
şi conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
{n conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 571/2003, dacă o persoană fizică
are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, impozitul pe clădiri se
majorează după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
Nu intră sub incidenţa prevederilor mai sus menţionate persoanele fizice care deţin în
proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite,
aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
Persoanele fizice prevăzute anterior au obligaţia să depună o declaraţie specială la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora
îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.
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Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin
hotărâre a Guvernului.
În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane,
fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în
partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale
ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul
pentru clădirea respectivă.
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 mp,
valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune
din aceştia.
Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la
subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele
scărilor şi teraselor neacoperite.
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se
actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la
terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complex care cuprinde
obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei
fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru
menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale
aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetic
şi a calităţii architectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează
în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu
cel puţin 25% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul
exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea
suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
B.Impozitul pe clădiri datorat de persoane juridice
Impozitul pe clădiri datorat de persoane juridice se calculează prin aplicarea cotei de
1,50% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice
prevăzute la art. 253 alin.2 din Legea nr.571/2003, modificat prin Legea nr. 343∕ 2006, pentru
cei care au facut reevaluarea conform normativelor.
Potrivit art. 253 alin.6 din Legea nr. 571/2003, în cazul unei clădiri care nu a fost
reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri este
stabilită de consiliul local la:
a)
10% din valoarea de inventar a clădirii până la data primei reevaluări
înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice pentru clădirile care nu au fost
reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
b)
30% din valoarea de inventar a clădirii până la data primei reevaluări
înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice pentru clădirile care nu au fost
reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.
Facilităţile şi scutirile la plata impozitului pe clădiri, acordate prin lege, prevăzute la art.
250, art. 284 şi art. 285 din Codul Fiscal, se aplică în conformitate cu normele de aplicare a
actului normativ menţionat.
Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu,
înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are
obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi
declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.
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{n cazul clădirilor proprietate a persoanelor juridice şi a căror valoare de inventar a fost
recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă a clădirilor respective se reduce
cu 15% .
În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea
impozabilă a clădirii este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare
în contabilitatea proprietarului - persoană juridică.
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 10% şi se aplică la valoarea de inventar 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 alin. (1).
În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din
contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului,
conform prevederilor legale în vigoare;
c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la
scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator.
Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată
în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe
calea amortizării.
Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de
a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii, înstrăinării sau construirii.
Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt
mod o clădire existentă are obligaţia să depun ă o declaraţie în acest sens la compartimentul
de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la
care s-au produs aceste modificări.
{n conformitate cu prevederile art. 255 alin.(2) din Legea nr.571/2003, pentru plata cu
anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an 2014 de către contribuabili persoane fizice ]i juridice, până la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv, se acordă o
bonificaţie de 10%.
Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane
fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri
cumulat.
C.Dobândirea, înstră inarea şi modificarea clădirilor
(1) În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul
anului, impozitul pe clădire se datorează de c ătre persoana respectiv ă cu începere de la data
de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.
(2) În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în
cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu
începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată
sau distrusă.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculeaz ă
pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.
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(4) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse
unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a fost finalizată modificarea.
(5) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are
obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de
zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.
(6) Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în
alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de
zile de la data la care s-au produs aceste modificări.
Declararea clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiţionată de
înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(7) Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice, pentru
clădirile construite potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în
autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de
15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire,
data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul
prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul
prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii
autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa
construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi
şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în
autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită
desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
(8) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele
autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care
deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de
construire.
Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10
%.
Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul
termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri
amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la
impozitul pe clădiri cumulat.
2. IMPOZITUL PE TEREN DATORAT DE PERSOANELE FIZICE ŞI
JURIDICE
Contribuabilii care deţin terenuri în proprietate situate în oraş, în intravilanul sau
extravilanul localităţii, datorează impozit pe teren.
A.Impozitul/taxa pe teren în intravilanul localităţii se stabileşte anual, în sumă fixă pe
mp de teren, în mod diferenţiat, având în vedere rangul III al localităţii noastre şi zonarea
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Băile Olăneşti nr. 37/26.07.2001.
{n conformitate cu prevederile art. 258 alin.1, alin.2 şi alin.4 din Legea nr.571/2003,
nivelurile de impozit/taxa pe teren in intravilanul localitatii sunt cele stabilite conform anexei
nr.2 la prezenta hotarare.
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Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe
teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare
proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care
nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun
datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul se stabileşte conform anexei nr.3
la prezenta hotarare.
{n cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, impozitul pe teren se calculează conform anexei nr.3 la prezenta numai dacă
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de
activitate prevăzut la lit. a).
În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativteritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform anexei nr.2 la
prezenta.
B.Impozitul pe teren în extravilanul localităţii este stabilit conform art. 258 alin.6 din
Legea nr.571/2003, conform prevederilor din HG nr. 956/2009, conform anexei nr.4 la
prezenta hotarare.
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe
teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare
proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care
nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun
datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.
În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.
În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă,
impozitul pe teren este datorat de locator.
Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele
înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în
condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru
determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale,
dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se
înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea
sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se
înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia
fiscală.
Facilităţile şi scutirile de la plata impozitului pe teren, acordate prin lege, prevăzute la
art. 285 din Codul Fiscal se aplică în conformitate cu normele de aplicare a actului normativ
menţionat.
Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie
şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului
respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
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Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe
raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren
cumulat.
C.Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului
(1) Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se
datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.
(2) Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are
ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora
impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat
transferul dreptului de proprietate asupra terenului.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculează pentru
a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.
(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se
modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică
impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a intervenit modificarea.
(5) Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se
modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii,
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare.
(6) Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie
privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei.
(7) Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o
declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după
data modificării folosinţei.
Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de
10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. .
Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe
raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren
cumulat.
3. TAXĂ ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de
transport, pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune din acesta.
Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de
transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de
achiziţie sau un alt document similar.
Taxele asupra mijloacelor de transport pe care le propunem spre aprobare Consiliului
Local, sunt cele prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul
an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o
bonificaţie de 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la
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primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe
mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport
cumulat al acestora.
Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie
înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport,
cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.
Taxa asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după
caz.
În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de
locatar.
În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la
scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
Până la prima înmatriculare/înregistrare în România, în înţelesul prezentului titlu,
mijlocul de transport este considerat marfă. După prima înmatriculare/înregistrare, mijlocul
de transport, în înţelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfă şi pentru acesta se
datorează impozit pe mijloacele de transport.
Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a
mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data
solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare
celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31
decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. (3)
au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a
fiecărui an, astfel:
a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data
de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi
data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.
Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport
(1) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa
asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare
celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.
(2) În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui
an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de
administraţie publică locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze
de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de
transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), taxa asupra mijloacelor de transport se
recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.
(4) Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi
schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu
privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen
de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.
Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu
handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul
persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta
Ialomiţei;
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c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii
de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri
în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
4. TAXĂ PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI
AUTORIZAŢIILOR.
Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie trebuie să
plătească taxă la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale înainte de a i
se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară, conform Legii nr. 571/2003,
Propunem spre aprobare Consiliului Local, taxele pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor prevăzute în anexa nr. 6.
5. TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI
PUBLICITATE
(1) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în
baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata
taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate
prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
(1^1) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale,
în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv
publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi Internet.
(2) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al
unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi
publicitate.
(3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei
taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
(4) Propunem Consiliului Local aprobarea procentului de 3%.la valoarea serviciilor
de reclamă şi publicitate.
(5) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau
care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe
valoarea adăugată.
(6) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până
la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de
servicii de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
(1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau o structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art,270 din Codul fiscal,
datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al
oraşului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau
structura de afişaj respectivă.
(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual,
prin înmul ţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei
afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local.
Propunem Consiliului local aprobarea următoarelor sume:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică, suma de 28 lei/mp/an;
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate, suma de 20 lei/mp/an.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a
reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lun ă dintr-un an calendaristic în care se afişează în
scop de reclamă şi publicitate.
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(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în dou ă
rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop
de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice
şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
(5) Propunem aprobarea de către Consiliul Local a impunerii persoanelor care
datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate să depună o declaraţie anuală la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.
Scutiri
(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac
reclamă unor activităţi economice.
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în
scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau
structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art.270 din Codul fiscal,
fiind plătită de această ultimă persoană.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele,
panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile
de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie,
precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru
afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor,
realizării de reclamă şi publicitate.
6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă
activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul
capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate
distractivă.
Calculul impozitului
(1) Cu excepţiile prevăzute la art.275 din Codul fiscal, impozitul pe spectacole se
calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi
a abonamentelor.
(2) Propunem aprobării Consiliului local, următoarele cote de impozit:
a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională,
cota de impozit de 2%;
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de
impozit de 5%.
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde
sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris
intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu
prezentul articol au obligaţia de:
a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra
locului unde are loc spectacolul;
b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc
spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
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c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume
care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la
spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea,
evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele
elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi
Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru
Sport.
Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci
(1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc întro videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei
prevăzute în prezentul articol.
(2) Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau
de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei
videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local.
Propunem aprobării Consiliului Local următoarele sume:
a) în cazul videotecilor, suma de 0,10 lei/mp/zi;
b) în cazul discotecilor, suma de 0,20 lei/mp/zi.
(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, cu
coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii care este de 3,00.
Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu
prezentul articol au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni
calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în
care sunt programate spectacolele respective.
7. TAXA HOTELIERĂ
Propunem aprobării Consiliului local instituirea taxei pentru şederea într-o unitate de
cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, care să se încaseze de către persoanele juridice
prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor
cazate.
Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa hotelieră colectată , la bugetul local
al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta.
Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare
practicate de unităţile de cazare.
Pentru şederea într-o unitate de cazare, propunem consiliului local instituirea taxei
hoteliere în cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur
a turistului, care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează
cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.
Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, cu excepţia cazului
unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică, atunci când taxa se datorează numai
pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.
Taxa hotelieră nu se aplică pentru:
a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul
I sau II;
c) pensionarii sau studenţii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de război;
f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
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g) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b) - g), care este
cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. b) - g).
Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până
la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la
persoanele care au plătit cazarea.
Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare
plată a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în
comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.
8. TAXE LOCALE PENTRU VEHICULE LENTE
Taxele locale pentru vehiculele lente datorate de contribuabili sunt cele prev`zute [n
anexa nr.7 la prezenta hotarare.
9. ALTE TAXE LOCALE
I. În exercitarea atribuţiilor ce revin consiliului local în administrarea domeniului public
şi privat, acesta poate institui taxe zilnice sau anuale pentru utilizarea temporară a locurilor
publice (parcare, salubrizarea parcurilor şi zonelor verzi, taxă piaţă etc.), diverse alte prestări
executate de personalul primăriei în serviciul populaţiei, altele decât cele ce constituie
obligaţie de serviciu, pentru care propunem taxele prevăzute în anexele 7, 8 şi 9 la prezentul
referat.
10. TAXE LOCALE SPECIALE
Pentru finanţarea Serviciului Public Local pentru situaţii de urgenţă Băile Olăneşti, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Băile Olăneşti nr.34/2002,
contribuabilii - persoane juridice datorează o taxă la bugetul local în procent de 0,1 % din
valoarea de inventar contabilă a construcţiilor evidenţiate în contabilitatea societăţilor, care
se achită odată cu tranşele pentru impozitele şi taxele locale datorate, respectiv 31 martie şi
30 septembrie.
11.Anularea creanţelor fiscale
Privitor la stabilirea impozitelor şi taxelor pt. anul 2014, propun ca debitele restante la
data de 31.12.2013 aflate în sold şi care sunt mai mici de 5,00 lei, să fie anulate conform
art.178, alin (2) şi (3) din Ordonanţa 92/2003, privind anularea creanţelor fiscale.
De asemenea, potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Local Baile Olanesti
nr.32/29.05.2005 au fost stabilite taxe speciale privind eliberarea unor documente [n regim
de urgen\`.
Pentru finan\area Serviciului public - Departament de Operare a Proiectului
"Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti", sectorul "Parcare" ]i sectorul "Bazin ap`
sulfuroas`", taxele sunt cele stabilite prin Hot`r@rile Consiliului Local nr. 30/29.04.2010 ]i
nr.41/16.07.2010.
Pentru desfacere a c`s`toriei prin acordul p`r\ilor, taxa special` este stabilit` prin
Hot`r@rea Consiliului Local nr.31/29.04.2011-500 de lei.
Prin Hot`r@rea Consiliului Local nr.31/29.04.2010 privind privind unele m`suri
referitoare la oprirea, sta\ionarea ]i parcarea neregulamentar` a vehiculelor/autovehiculelor
pe domeniul public sau privat al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, au fost instituite taxele speciale
astfel:
1. Pentru operatiunea de blocare-deblocare a vehiculelor/autovehiculelor sau remorcilor se
percep de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, urmatoarele
taxe:
a)
50 lei pentru vehicule/autovehicule sau remorci;
b)
20 lei pentru fiecare 12 ore de intarziere.
Red./dact. EDE/1 ex.
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2. Din sumele incasate prin activitatea de blocare-deblocare, 80% revin Serviciului
A.D.P.Baile Olanesti, iar diferenta se constituie venit la bugetul local.
3. Pentru activitatea de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor/autovehiculelor se
percep de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, urmatoarele
taxe:
a) 200 lei pentru ridicarea si transportul vehiculului/autovehiculului;
b) 20 lei pentru activitatea de depozitare si stationare;
c) 170 lei in cazul in care contravenientul doreste achitarea taxei pe loc.
4. In cazul in care, alaturi de sanctiunea principala a amenzii contraventionale se aplica mai
multe masuri complementare (blocare, ridicare, transport, depozitare etc.), tarifele se vor
percepe distinct, pentru fiecare masura in parte.
În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului
civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul
operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de
fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.
Taxele speciale sunt prevazute in anexa nr.9 la prezenta hotarare.
13. Sancţiuni
Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
complet ările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a
jumătate din minimul amenzii.
13.Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
(1) Impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora
constituie integral venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) Impozitul pe clădiri, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestuia constituie
venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată clădirea
respectivă.
(3) Impozitul pe teren, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestuia constituie
venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situat terenul
respectiv.
(4) Cu excepţiile prevăzute la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport, precum şi
amenzile şi penalităţile aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale în raza căreia trebuie înmatriculat mijlocul de transport respectiv.
(5) Veniturile provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilită în
concordanţă cu prevederile art.263 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, precum şi amenzile şi
penalizările aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrări de întreţinere, modernizare,
reabilitare şi construire a drumurilor locale şi judeţene, din care 60% constituie venituri la
bugetul local şi 40% constituie venituri la bugetul judeţean.
(6) Taxele locale prevăzute la capitolul V din legea 571/2003(taxa pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor), constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale.
(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, precum şi amenzile şi penalizările
aferente constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde sunt
prestate serviciile de reclamă şi publicitate. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate, precum şi amenzile şi penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al
unităţii administrativ-teritoriale unde este situat afişajul, panoul sau structura pentru afişajul
în scop de reclamă şi publicitate.
(8) Impozitul pe spectacole, precum şi amenzile şi penalizările aferente constituie
venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistică,
competi ţia sportivă sau altă activitate distractivă.
Red./dact. EDE/1 ex.
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(9) Taxa hotelieră, precum şi amenzile şi penalizările aferente constituie venituri la
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat hotelul.
(10) Celelalte taxe locale prevăzute la art.283 din Codul fiscal precum şi amenzile şi
penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale
unde este situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie înmatriculat
vehiculul lent.
(11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
a) dobânda pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale;
c) taxele de timbru prevăzute de lege;
d) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea
cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.
(12) Sumele prevăzute la alin. (11) se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în
conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor.
În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor,
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa
de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea
contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii,
executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare
pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice
comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă
a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la
bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au
obligaţia furnizării acestora fără plată.
11. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU }I TAXE JUDICIARE DE
TIMBRU
Taxele extrajudiciare de timbru ]i taxele judiciare de timbru sunt prevazute in anexa
nr.10 din prezenta hotarare.
Art.2 - Anexele nr.1-10 fac parte integrant` din prezenta hot`r@re.
Art.3 - Potrivit art.295 pct.11 din Legea nr.571/2003, constituie venit la bugetul local
sumele provenite din:
a) dobânda pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale;
b) taxele de timbru prevăzute de lege;
c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, conform anexei nr.10 la prezenta.
Sumele prevăzute la acest articol se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în
conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor.
Art.4 - Potrivit art. 294 din Legea nr.571/2003, coroborate cu cele ale HG
nr.1309/2012:
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară,
contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi
(6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art.
281 alin. (2) şi art. 290;
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259
alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi
art. 290;
c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) şi ale art. 264
alin. (5), referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi la
comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art.
295^1, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
Red./dact. EDE/1 ex.
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(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la
279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) - d), cu amendă de la 279 lei la 696 lei**).
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1578 lei .
(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi
persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii
administraţiei publice locale.
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute
la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300% ), respectiv contravenţia prevăzută la alin 2 lit. a) se
sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele prevăzute la litere b)-d) cu amendă
de la 1116 lei la 2784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei.
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizeaz ă prin hotărâre a
Guvernului.
Art.5 - Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor, taxelor ]i a altor sume
datorate bugetului local pentru anul 2014 ]i intr` [n vigoare la data de 01 ianuarie 2014, dat`
la care []i [nceteaz` aplicabilitatea Hot`r@rea Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti nr. 23/2012, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare.
Art.6 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul
ora]ului B`ile Ol`ne]ti prin compartimentele de specialitate.
Hotărârea se comunică Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti, copartimentelor de
specialitate din cadrul prim`riei ]i Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea ]i se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ghimiş Valentina
Contrasemnează,
p.SECRETAR,
cj Elena Denisa Enache

Băile Olăneşti, 28 noiembrie 2013.
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