ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
MUNICIPIUL URZICENI
PRIMAR

Nr.432/10.01.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L.101/27.12.2012 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2013
Avand in vedere :
 H.G.nr.1309/28.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile
,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile
aplicabile incepind cu anul 2013;
 O.G. nr.1/09.01.2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in
domeniul impozitelor si taxelor locale;
 Art.292 si art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si pe cele cuprinse la punctele
224-225 din H.G.nr.44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, privind
Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;
 Art. 27 din Legea nr.273 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Art. 36, alin.2, lit.b) si alin.4, lit.c) si Art.45, alin.2, lit.c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificările şi
completările ulterioare.
Propunem urmatoarele:
-Expunerea de motive din H.C.L.101/27.12.2012 ,a tinut cont de faptul ca
la aceea data nu era aprobata Hotarirea Guvernului pentru aplicarea
prevederilor art.292 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal referitoare la
indexarea o data la 3 ani ,a impozitelor si taxelor locale in functie de rata
inflatiei de la ultima indexare din anul 2009 stabilita conform H.G.
956/19.08.2009, aprobarea impozitelor si taxelor locale fiind efectuata la nivelul
anului 2012.
-Vrem sa dam dovada de o politica fiscala responsabila si sa ne proiectam
bugetul pe venituri proprii care sa asigure finanţarea cheltuielilor publice locale,
pe de o parte si tinind cont şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă
parte.
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-Bugetul local, ca parte componenta a bugetului de stat consolidat ,trebuie
sa fie unul care sa creeze o oarecare independenta financiara fata de bugetul de
stat,existind riscul ca resursele financiare din acesta din urma sa fie diminuate
daca nu aplicam indexarea impozitelor si taxelor locale ,responsabilitatea
noastra fiind indreptata ca eventualele resurse suplimentare sa fie asigurate in
masura in care este posibil ,tot din veniturile proprii.
-Am avut un grad de colectare bun in anul 2012( peste 90% fata de
prevederile din buget la veniturile proprii excluzind cotele si sumele defalcate
din impozitul pe venit de la stat ) dar continuarea investitiilor ,modernizarea
comunitatii locale ne obliga la aceasta indexare a taxelor locale.
-Nu am marit impozitele si taxele locale ,desi Codul Fiscal permitea
majorarea cu pina la 20% ,( din sursele primite, in ultimii 10 ani nu au fost
majorate,din anul 2005 se acorda an de an facilitatile fiscale de scutire sau
reducere a impozitului pe cladiri si teren la persoanele fizice cu venituri reduse
sau a celor cu venituri in exclusivitate din ajutor somaj,din ajutor social,sau fara
venituri) .Bonificatia acordata contribuabililor persoane fizice inca din anul
2007 ,an de an ,a fost de 10%.In schimb indexarea a fost efectuata din trei in trei
ani,permitind actualizarea la inflatie asa cum era normal.
-In aceste conditii, impozitele si taxele locale pentru anul 2013 propunem
a fi modificate prin aplicarea indexarii de 16,05% cuprinse in
H.G.1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile ,impozitele
si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile
incepind cu anul 2013,derogarea prevazuta in O.G.nr.1/09.01.2013 ,opereaza
numai pentru anul 2013,din anul 2014 urmind a fi aplicata obligatoriu.
Propun spre analiză şi adoptare prezentul proiect de hotărâre.
VICEPRIMAR
Jr.Cristea Nicolae
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