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PRIMARIA MUNICIPIULUI  URZICENI 
NR. 27675/14.11.2011 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 

anul 2012 
 
 

             Avand in vedere : 
 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; 
 Art. 27 din Legea nr.273 privind finantele publice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 Art.253 alin. (2) si (6), art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) art. 265 
alin.(2), art.267 alin. (1), (4), (7), (11), (12), (13), art. 268. alin. (1), (11), (2), 
(3), (4), (5), art. 270. alin. (4), art. 271 alin. (2) si (5),  art. 275 alin. (2) si 
(3), art. 279 alin. (2), art. 283 alin. (1) , (2) si (3),  art. 286 alin. (1), (2), (3), 
(4) si (6), art.287 si art.288 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si pe cele cuprinse in 
H.G.nr.44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; 
 Art. 1, alin.1 si 3, Art. 2, Art.5, Art.16, Art.17, alin.4, Art.21, alin 1 si 2, 
Art.33, alin.1 si Art.35 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 H.C.L nr.95/11.12.2008 privind zonarea terenurilor din intravilanul 
municipiului Urziceni, in vederea stabilirii impozitului pe teren. 
 OUG nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor 
de locuinte aprobata prin Legea nr.158/2011 ; 
 
 
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%  iar in cazul unei cladiri pentru care  nu s-a  
efectuat reevaluarea in ultimii 5 ani, sa fie stabilita in cuantum de 30% 




