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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2013

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
Având in vedere: 
- referatul consilierului din cadrul compartimentului Taxe i Impozite, vizând propunerileș

pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, înregistrat sub nr. 112/
10.12.2013;

- dispozi iile Titlului XI Impozite i taxe locale din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,ț ș
cu modificările şi completările ulterioare;

- dispozi iile ț Tabloului cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013 din
HG nr. 1309/27.12.2012, cu modificările i completările ulterioare;ș

-  art.  178,  alin.  2 din OG 92/2003 privind Codul  de procedură fiscală,  republicat,  cu
modificările i completările ulterioare;ș

- HCL Raciu nr. 38/13.12.2012 privind aprobarea cuantumului taxelor i impozitelor localeș
pentru anul 2013;
În temeiul art. 36, alin. 4, lit. c, art. 39, alin. 1, art.45, alin. 6, i art. 115, alin. 1, lit. b dinș

Legea nr. 215/2001 privind administra ia publică locală, republicată, cu modificările şiț
completările ulterioare, propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art.  1 Se  aprobă  modificarea,  la  nivelul  comunei  Raciu,  a  cuantumului  taxelor  iș
impozitelor locale pentru anul 2013,  conform anexei 1.
Art. 2  .   Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autoriza ieiț
de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren pentru anul
2013, la nivelul comunei Raciu se modifică zonele de impozitare, după cum urmează:
- Zona A: - satul Raciu şi gospodăriile aflate de-a lungul şoselelor asfaltate din satul Şuţa
Seacă 
- Zona B: - satul Silişte şi partea din satul Şuţa Seacă ce nu intră în zona A de impozitare.
Art. 3 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren si mijloace de transport,
datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31
martie  a  anului  respectiv,  se  acorda  o  bonificaţie  de  10%,  iar  pentru  contribuabilii
persoane juridice o bonificatie de 5%.
Art. 4  .   Se aprobă lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor, potrivit anexei nr. 2 .
Art. 5.      Anexele nr. 1si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6  .  Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se însărcinează primarul localităţii şi
compartimentul  de  taxe  şi  impozite,  iar  pentru  aducerea  ei  la  cunoştinţa  publică,
secretarul comunei.
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