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HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
Întrunit în edin ă ordinară astăzi, 13.12.2012,ș ț
Având in vedere: 
- referatul consilierului din cadrul compartimentului Taxe i Impozite, vizând propunerileș

pentru  stabilirea impozitelor  şi  taxelor  locale pentru  anul  2012,  înregistrat  sub nr.
6130/ 07.12.2012 i avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu;ș

- 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. 956/2009, 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
În temeiul art. 36, alin. 4, lit. c, art. 39, alin. 1, art.45, alin. 1, i art. 115, alin. 1, lit. b dinș

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

HOTĂRĂ TE:Ș

Art. 1 Se aproba taxele si impozitele locale pentru anul 2013, la nivelul comunei Raciu,
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta, după cum urmează:
a) impozitul şi taxa pe clădiri
 -  pentru persoane fizice -  impozitul  se calculează prin aplicarea cotei  de 0,1%
asupra valorii impozabile a clădirii conform anexei 1;   

- pentru persoane juridice se stabileşte conform anexei 1.
b) impozitul şi taxa pe teren

- pentru persoanele fizice si juridice se stabileşte conform anexei 1.
c) impozitul asupra mijloacelor de transport pentru persoane fizice şi juridice

- se stabileşte conform anexei 1. 
d) taxa pentru eliberarea certificatelor avizelor si autorizaţiilor

- se stabileşte conform anexei 1.
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

- taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se stabileşte conform anexei 1.
- taxa pentru afişaj in scop de reclama si publicitate se stabileşte conform anexei

1.
f) impozitul pe spectacole

- se stabileşte conform anexei 1.
g) taxe speciale 

– se stabilesc conform anexei 1.
h) alte taxe locale

- se stabilesc conform anexei 1.
i) sancţiuni aplicabile persoanelor fizice şi juridice.

 se stabilesc conform anexei 1.
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Art. 2  .   Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei
de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren pentru anul
2013, la nivelul comunei Raciu avem stabilite următoarele zone de impozitare:

- Rang IV, Zona A: - satul Raciu;
- Rangul V, Zona A: - satele Siliştea şi u a Seacă; Ș ț

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.

Pre edinte de edin ă,ș ș ț Secretar com. Raciu,
consilier local Preda Cristian                        jr. Zaharia Alin
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