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ROMANIA

JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL ORA~ BREZOI

H·OT A.RAREA Nr. 101

Privitoare la: "Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru
anul fiscal 2014"

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi
19.12.2012, la care participa un nr. de 13 consilieri din totalul de 15 din cati este
constituit,

Vazand ca prin H.C.L nr. 79/26-09-2014 domnul consilier Gosoiu Cristian
Constantin a fost ales presedinte de sedinta,

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de domnul Schell
Robert-primarul orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
si raportul de specialitate nr. 8588/05.12.2012 intocmit de Compartimentul
Impozite si Taxe locale din cadrul Serviciului Buger, Contabilitate, Financiar,
Investitii, Venituri, Taxe, prin care se propune stabilirea impozitelor si taxelor
locale valabile pentru anul fiscal 2014,

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul
orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de raportul de
specialitate mai sus mentionat,

In conformitate cu prevederile: Legii nr.. 57112003, privind Codul Fiscal,
Titlul IX, denumit "Impozite si taxe locale", cu modificarile si cornpletarile
ulterioare; H.G. nr. 1309/28.12.2012, privind niveluriiepentru valori impozabile,
impozite si taxe locale si altele asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile
incepand cu anul fiscal 2013; Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru; Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu rnodificarile si
cornpletarile ulterioare; art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta
decizionala in administratia publica,
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In tcmeiul art.36 alin.(2) ,lit. b), alin.(4) lit c) si art. 45 din Legea
nr.2 I5/2001 privind adrninistrapn publica locala, republicata, modificam si
cornpletata, cu un nr. de 13 voturi "pentru" ,

Adopta urmatoarea :

HOTARARE:

Art. 1:Se stabilesc impozitele ~i taxeIe locale valabile pentru anul 2014,
. conform anexelor 1-8, care fae parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2:Bonificatia, pentru persoanele fizice, se stabile~te la 10%, iar pentru
persoanele juridice se stabile~te la 2%, in ambele situatii pentru impozitul pe
cladiri, impozitul pe teren si impozitul asupra mijloacelor de transport datorat
pentru anu12014 si achitat integral pana la data de 31.03.2014.

Art.3 (1) Impozitul pe cladiri pentru contribuabilii persoane juridice se
stabileste dupa cum urrneaza :

a) la contribuabilii persoane juridice care au efectuat reevaluarea in
conditiile legii, in ultimii trei ani, anteriori anului 2014, cota este de 1,5%, care se
aplica asupra valorii contabile a constructiej

b) la contribuabilii persoane juridice care nu au efectuat reevaluarea in
conditiile legii In ultirnii cinci ani, anteriori anului 2014, cota este de 10%, care se
aplica asupra valorii contabile a constructisi

c) la contribuabilii persoane juridice care nu au efectuat reevaluarea, cota
este de 30 %, care se aplica asupra valorii contabile a constructie]

(2) Impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe, se mentin la nivelul
prevazut In anexele 1-8, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Pentru determinarea impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a
taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire In cazuI persoanelor fizice pentru
anul 2014, se mentine delimitarea zonelor stabilita prin H.C.L. nr. 144/24-1.1 -2011.

Art. 5. Se aproba majorarea cu 20% a impozitului datorat de persoanele fizice
pentru terenuriIe situate in ranguI 5 allocalitatii.

Art.6 : Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarar: I~i inceteaza
vaIabilitatea prevederile H.C.L. nr. 77 din 28.12.2012, modificata prin HCL nr.58
din 25.06.2013.

Art.7: a) Se aproba preIungirea cu Inca un an, respectiv pana la 31
decembrie 2014 a contractelor de inchiriere existente, precum si corel area cu rata



inflatiei a valorilor/mp pentru inchirierea de de boxe, garaje, magazii, gradini si
terenuri apartinand domeniului privat al orasului, pentru anul 2014 astfel:

a. pentru terenuri ocupate de magazii, boxe si garaje -2,80 Iei/mp;
b. pentru terenuri ocupate de gradini -0,58 Iei/mp;
c. pentru persoanele care detin doua sau mai

multe constructii de acelasi fel -7,00 lei/mp.
b) Termenele de plata sunt cele stabilite prin Legea nr.57112003, privind

Codul fiscal, cu modificarile si completarilc ulterioare, iar accesoriile dobanzi si
pcnalitatile de intarziere prin Legea nr. 174/2004.

Art. 8. Creantele fiscale restante at1ate in sold la data de 31 decembrie 2013,
mai mici de 1 leu in cazul persoanelor fizice si 5 lei in cazul persoanelor juridice,
se anuleaza. Plafonul se apli~a totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de
debitori.

Art. 9: Primarul orasului Brezoi si Compartimentul Impozite si Taxe locale
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Brezoi vor urmari
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.lO: Prezenta hotarare se va comunica astfel :
-Institutiei Prefectului- Judetul Valcea;
-Primarului orasului Brezoi ;
-Compartimentului Impozite si taxe locale;
-Compartimentului Relatii publice in vederea aducerii la cunostintii

publica prin afisare la sediul Primariei orasului Brezoi, prin postare pe internet, pe
site-ul unitatii si prin difuzare la Statia de Radioficare Brezoi.

Brezoi la 19 decembrie 2013

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
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