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PRIMARIA MUNICIPIULUI  URZICENI 

NR. 26885/16.11.2010 

 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 

anul 2011 

 

             Avand in vedere : 

 prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

 Hotararea Guvernului nr.44/2004 cu modificarile si completarile 

ulterioare de aplicare a Legii nr.571/2003. 

 Hotararea Guvernului nr.956/19.08.2009 publicata in M.Of. 

nr.633/24.09.2009,privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 

si taxele locale si alte taxe asimilate, precum si amenzile aplicabile acestora. 

 OUG nr.59/30.06.2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal ; 

 OG nr.92/2003 privind codul de Procedura Fiscala cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

 

        Tinand cont de prevederilor art.288  si  art.292 din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

Propun urmatoarele :   

-cota pentru calculul impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice sa 

fie stabilita in cuantum de 1% . 

-cota pentru calculul impozitului pe cladiri pentru persoanele juridice, in 

cazul unei cladiri pentru care  nu s-a  efectuat reevaluarea in ultimii 3 ani, sa 

fie stabilita in cuantum de 10% . 

 -bonificatia pentru plata integrala cu anticipatie pana la 31.03.2011 a 

impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijlocul de 

transport, sa fie stabilita in cuantum de 10% . 

 -taxa pentru servicii de reclama si publicitate, sa fie stabilita in cuantum de 

3% . 

-taxa hoteliera sa fie stabilita in cuantum de 2,5% . 
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-taxa pentru eliberare certificatelor, avizelor si autorizatiilor  si alte taxe 

locale sa fie  stabilite la nivelul inscris in anexa nr.1 (capitol V si  X). 

-taxa pentru eliberarea autorizatiei  pentru desfasurarea unei activitati de 

alimentatie publica prevazuta la art.268(5) din Legea 571/2004 ( anexa nr.1 

–cap.V.) sa fie stabilita diferentiat, in functie de suprafata aferenta unitatii de  

alimentatie publica sau standului ocazional de comercializare, cu nivele 

diferentiate, cuprinse intre 300 si 3600 lei. 

In aceste conditii, impozitele si taxele locale pentru anul 2011 

propunem a fi mentinute la nivelul aprobat pentru anul 2010. 

 

Anexam prezentului raport : 

- Proiectul de hotarare privind impozitele si taxele pe anul 2011 ; 

- Anexele nr.1-6 care fac parte integranta din proiectul de hotarare. 

 

 

 

 

 

Sef serviciu ITLAV, 

Ec.Irimie Maria 


