
COMUNA RACIU 
COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE LOCALE 
Nr. 6130/07.12.2012 

REFERAT 
privind propunerea de stabilire a nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 

     Analizand prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, in care la Titlul IX Impozite si
taxe locale si cap.X Alte taxe locale, este stabilit cadrul legal pentru impozitele si taxele ce se
constituie in venituri  la bugetele locale,  Biroul taxe si  impozite locale inainteaza spre analiza
Consiliului local Raciu propunerile privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2013. 
Potrivit art.287: Majorarea impozitelor si  taxelor locale de consiliile  locale sau consiliile
judetene 
  Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana la
20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu
exceptia taxelor prevazute la art.263 alin.(4) si (5) si la art.295 alin.(11) lit.b)-d)( care se regasesc
in anexa Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal). 
Potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, partea 288(1): 
  Consiliile locale adopta , in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul
Oficial  al  Romaniei.  Parte  I,  a  hotararii  Guvernului  prevazute la  art.  292 din Codul  fiscal,  a
fiecarui  an,  pentru anul  fiscal  urmator,  hotarari  privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale
referitoare la: 

_ stabilirea cotei impozitelor sau taxelor, dupa caz, cand acestea se determina pe baza de cota
procentuala, iar prin Codul fiscal sunt prevazute limite minime si maxime; 

_  stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale, cand acestea sunt prevazute in suma
fixa, in limitele prevazute de Codul fiscal ori de hotararea Guvernului prin care nivelurile
impozitelor si taxelor locale se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza in conditiile art.292 din
Codul fiscal; 

_ instituirea taxelor locale prevazute la art.283 din Codul fiscal (alte taxe locale); 
_  stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10%, conform prevederilor art.255 alin.(2), art.

260 alin.(2) si art 265 alin.(2) din Codul fiscal; 
_ majorarea, in termenul prevazut la art.288 alin.(1) din Codul fiscal, a impozitelor si taxelor

locale, conform art.287 din Codul fiscal; 
_ delimitarea zonelor, atat in intravilan, cat si in extravilan, avandu-se in vedere prevederile

punctului 9alin.(2)din Normele Metodologice-Codul Fiscal; 
_  procedura  de  acordare  a  facilitatilor  fiscale  categoriilor  de  persoane  fizice  si  juridice,

prevazute la art.286 din Codul fiscal; 
_  adoptarea  oricaror  alte  hotarari  in  aplicarea  Codului  fiscal  si  a  prezentelor  norme

metodologice;  

Potrivit Hotararii Guvernului nr.956/19.08.2009: 
Art.1 – (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate
acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 sunt prevazute in anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare. 
    
Potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 59 din 30.06.2010 prin care modifica anumite articole din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, in care sunt vizate  impozite ce  constituie  venituri ale
bugetului local.



Potrivit Hotararii Guvernului nr.1347/23.12.2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe
mijloace de transport prevazute la art. 263 alin (4) si (5) din Legea nr. 571 /2003 privind Codul
fiscal, aplicabile in anul 2011..
Potrivit Ordonantei  nr.29/2011 pentu modificarea si completarea OG 92/2003;
Potrivit  Hotararii Consiliului Local nr. 35/22.12.2011

  Avand in  vedere  cele  de mai  sus,  supunem atentiei  Consiliului  local,  proiectul  de  hotarare
privind  impozitele  si  taxele  locale  pentru  anul  2013,  cu  propunerea  de  a  mentine  valorile
impozitelor si taxelor asa cum au fost  stabilite pentru anul 2012.
Deasemeni :
Potrivit legii  209/2012 privind aprobarea OG 30/2011 pentru modificarea si  completarea
legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
 Se completeaza art.263, alin 2 cu impozitarea vehiculelor inregistrate in functie de capacitatea
cilindrica a acestora,  prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc cu suma din tabelul urmator:
II   Vehicule inregistrate
 1.  Vehicule cu capacitate cilindrica                                                           lei/200cmc;
 1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4800 cmc                        2- 4;
 1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4800 cmc                         4- 6;
 2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata                                       50- 150 lei /an
 Propunem calcularea impozitului  pentru vehiculele inregistrate in  functie  de valorile  minime
pentru persoanelor fizice si dupa valorile maxime pentru persoanele juridice.
Deasemeni:
Avand in vedere modernizarea comunei prin asfaltarea drumurilor locale  cat si canalizare propun 
stabilirea unei singure zone de impozitare pentru terenul intravilan valabila pentru toate satele 
componente, astfel:
        -    rangul IV,  zona A, satul Raciu 
        -    rangul  V,  zona A, satele Silistea si Suta Seaca
                (art. 247 din codul fiscal)
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