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.71
privind modificarea ]i completarea anexei nr.8 la HCL nr.61/28.11.2013 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 09 decembrie 2014 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\` dl
Pahomnie Constantin;
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..12063/2014 prin care se propune modificarea ]i completarea anexei nr.8 la
HCL nr.61/28.11.2013 privind 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" = 13
{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 – Se aprob` modificarea ]i completarea anexei nr.8 la HCL nr.61/28.11.2013 privind
stabilirea ]i aprobarea impozitelor, taxelor ]i a altor sume cuvenite bugetului local pentru
anul 2014,pentru agentii economici,care presteaz` activit`\i [n beneficiul ora]ului.
Anexa nr.8 la HCL nr.61/28.11.2013,va avea urm`toarea form` ]i con\inut;
TAXE LOCALE
privind serviciile prestate de primărie
Nr
crt
1
2
a)
b)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Taxa instituită
Taxă piaţă agroalimentară
Taxă piaţă comercială (industrială):
pe perioada sezonului turistic 01.05 - 30.09
pe perioada de iarnă 01.10-31.12; 01.01-31.03
Taxă pentru ocuparea trotuarului din faţa locuinţei sau a sediului cu materiale pe o
perioadă mai mare de 48 ore
Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice
Taxă circulaţie pe drumurile publice/traversare oraş
Taxă parcare (excepţie parcare supraetajată)
Taxă igienizare
Taxă folosire spaţiu Cămin Cultural
Taxă folosire WC public
Certificat atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale
Adeverinta rol agricol
Certificat edificare constructie
Taxă acte întocmire succesiune
Taxă întocmire plan parcelar
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Valoarea taxei
3,5 lei/mp/zi
3,5 lei/mp/zi
2,5 lei/mp/zi
14,00 lei/mp/zi
3,00 lei/mp/zi
5,00 lei/to
3,00 lei/zi
5,00 lei/sejur
144,00 lei/zi
1,00 leu
14,00 lei
14,00 lei
14,00 lei
30,00 lei
30,00 lei
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15
16
17
18
19

Taxă eliberare bilete proprietate vite mari
Taxă eliberare bilete proprietate vite mici
Viză trimestrială certificate de producători
Taxă eliberare copii xerox acte arhivă
Taxă pentru eliberare copii "conform cu originalul" după documente aflate [n arhiva
Primăriei

18,00 lei
7,00 lei
7,00 lei
3,00 lei/filă
5.00 lei/act

20
21
22
23
24
25

Taxă deplasare în teren pentru avize tăiere nuci, etc.
Taxă deplasare în teren pentru verificare masa impozabilă construcţii si/sau terenuri
Taxă deplasare în teren constatare pagube, litigii
Taxe înmatricularea mijloacelor hipo, inclusiv numere
Taxă oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă
Taxă oficiere căsătorie în zilele de duminică

24,00 lei
24,00 lei
72,00 lei
36,00 lei
50,00 lei
60,00 lei

26
27

Taxă imprimate cereri eliberare certificate şi autorizaţii de urbanism
Taxă eliberare autorizaţie taxi, precum si pentru viza anuala a acesteia

28
29
30
31

Taxă eliberare certificat autovehicule lente
Taxă focuri de artificii
Taxă eliberare copii după registru agricol 2010-2014
Tax` ocupare teren domeniul public [n suprafat` mai mare de 1000 mp,pentru
agen\ii economici care presteaz` activit`ti economce [n beneficiul ora]ului

7,00 lei/buc
30,00
lei/lună/autovehicul
24,00 lei
100,00 lei/spectacol
2,00 lei/pagină
1,00 lei/mp/an

Art 2 Celelalte prevederi ale HCL nr.61/28.11.2013 r`m@n neschimbate.
Art.3 Primarul oraşului Băile Olăneşti va duce la [ndeplinire prevederile prezentei
hot`r@ri.
Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are pe SITE-ul prim`riei,
se comunic`, Primarului ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea, compartimentul buget
contabilitate.

Pre]edinte de ]edin\`
PAHOMNIE CONSTANTIN
Contrasemneaz`
SECRETAR,
jr. Nicolae Gorgan

B`ile Ol`ne]ti 09 decembrie 2014
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