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Nr. 27676/14.11.2011 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  

pentru anul 2012   
 
 

            Pentru anul 2012 propun a se mentine nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora datorate de 
persoane fizice si juridice,  precum si amenzile aplicabile acestora, aprobate 
pentru anul fiscal anterior, 2011. 
             In acest sens, impozitele si taxele locale sunt prevazute in anexele nr.1-7 
la prezentul proiect de hotarare. 
             Pentru anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, propunem 
următoarele cote si facilitati fiscale, pentru impozitele si taxele locale : 
 -pentru persoanele juridice, cota de impozit pe clădiri va fi de 1% şi se va aplica   
la valoarea de inventar a clădirii; 
-pentru persoanele juridice , în cazul unei clădiri care nu a  fost reevaluată în 
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se 
propune a fi stabilita in cuantum de  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 iar cele pentru care nu au fost efectuate 
reevaluari in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota de impozit pe 
cladire se propune a fi stabilita in cuantum de 30%. 

-pentru serviciile de reclamă si publicitate, taxa propusa a va fi stabilita este de  
de 3% ; 
-pentru taxa hoteliera propun o cota de 1% aplicata asupra valorii totale a 
cazarii/tarifelui de cazare practicat la unitatile hoteliere, pentru fiecare zi de 
sejur  a turistului. In situatia  cladirilor cu destinatie turistica care nu 
functioneaza in cursul unui an calendaristic cota de impozit pe cladiri propun a 
fi stabilita la nivelul de 5% din valoarea de inventar a cladirii, inregistrata in 
contabilitatea proprietarului. 
 De asemenea se vor acorda  facilităţi fiscale în următoarele situaţii :   
-persoanele fizice care vor plăti integral impozitul pe clădiri, teren şi impozitul 
pe mijloacele auto, până la 31 martie 2011, vor beneficia de  o bonificaţie in 
cuantum de  10 %; 
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