PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI
NR.433/10.01.2013

RAPORT
la proiectul de hotarare pentru modificarea H.C.L. 101/27.12.2013
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 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.
Motivul emiterii actului normativ :
-Promovarea acestui act normativ sustine aplicarea indexarii impozitelor si
taxelor locale avind in vedere competentele acordate autoritatilor locale de a
decide,in functie de conditiile proprii locale ,asupra indexarii impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2013,conform O.G.nr.1/09.01.2013.
-Consideram ca indexarea doar cu rata inflatiei pe ultimii 3 ani este un
lucru normal care s-a infaptuit intotdeauna ,iar bugetul local trebuie sa-si
actualizeze impozitele si taxele locale.
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Asa cum anunta si d-l premier Ponta ,la conferinta de presa din
09.01.2013 ,dupa aprobarea O.G. nr.1/09.01.2013 privind reglementarea
unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor
locale,…”daca nu se maresc prin indexare taxele nici nu vin bani de la
bugetul de stat….Nu mai vin cei 16% de la bugetul de stat ,ca de la bugetul
de stat trebuie sa platim salarii,pensii,sa facem investitii publice,sa platim
la sanatate ce avem de platit ,la educatie…..”
-Principiul autonomiei locale bazat pe asumarea responsabilitatilor
consideram ca trebuie sa fie dezvoltat iar sumele suplimentare necesare
bugetului local pentru finantarea cheltuielilor curente si a proiectelor de
investitii sa fie asigurate in masura in care este posibil,din veniturile proprii.
-Chiar daca propunem indexarea la inflatie cu 16,05% ,in fapt pentru
impozitul pe cladiri la contribuabili persoane fizice si la impozitul pe teren la
toti contribuabilii persoane fizice si juridice,impozitul pe mijloacele de
transport nefiind indexat ( a se vedea H.G. 1309/27.12.2012),consideram ca
acest lucru nu va influienta gradul de colectare, intrucit contribuabili bun
platnici care au achitat impozitele si taxele locale la termen intotdeauna ,vor
reusi si in anul 2013 sa le achite si in noile conditii.
-Nu ignoram astfel necesitatea indexarii care a fost efectuata
intotdeauna o data la 3 ani intrucit de la an la an nevoile financiare si cele
investitionale cresc, concomitent cu cresterea tuturor preturilor de pe piata
libera, in urma inflatiei.
-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.
Anexam prezentului raport :
- Proiectul de hotarare privind impozitele si taxele pe anul 2013
- Anexele nr.1care fac parte integranta din proiectul de hotarare.
Director executiv,
Ec.Irimie Maria
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