ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R Ea nr. 3.
din 30 ianuarie 2013
cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
Coniliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş,
În conformitate cu prevederile:
- Hotărârii Guvernului României nr.1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul 2013,
- art.5 alin.(1,2) art.20 alin(1) lit b,art.27din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii nr. 209 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea
unor măsuri financiar-fiscale,
- O.G. nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003,
- art. 36 alin. (4) litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera “c”coroborat cu art 115 alin (1) litera „b” din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,cu modificările şi completările ulterioare
republicate,

Hotărește :
Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2013, după cum urmează:
a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale
pentru anul 2013 constituind anexa nr. 1
b.) cota prevăzută la art. 253 alin.(2) din Legea nr. 571/2003, modificată cu privire la stabilirea cotei de
impozitare care se aplică asupra valorii de inventar a clădirii în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la
1 %. (posibilitate 0,25 % - 1,50 %)
c.) cota prevăzută de art. 253 alin.(6) din Legea nr. 571/2003, modificată, cu privire la stabilirea cotei de
impozit pe clădiri care se aplică în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului
fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 10 % şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii
înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.
Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii. (posibilitate 10 % - 20%)
d) cota prevăzută de art. 253 alin.(6) din Legea nr. 571/2003, modificată, cu privire la stabilirea cotei de
impozit pe clădiri care se aplică în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 30 % şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii
înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.
Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii. (posibilitate 30 % - 40%)
e) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an
calendaristic este de 5 % din valoarea de inventar a clădirii (minim 5 %)

f). Cota prevăzută de art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu privire la cota taxei care se aplică
asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate se stabileşte la 1 % (posibilitate 1 % - 3%).
Art. 2. Bonificaţia prevăzută de:
- art. 255 alin.(2) – în cazul impozitului pe clădiri – 10 % (posibilitate – 0 % - 10%)
- art. 260 alin.(2) – în cazul impozitului pe teren – 10 % (posibilitate – 0 % - 10%)
- art. 265 alin.(2) – în cazul taxei auto - 10 %. (posibilitate – 0 % - 10%)
Art. 3. – (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea 571/2003, se stabileşte după
cum urmează:
(posibilitate între 0 % – 20%)
a.) în cazul impozitului pe clădiri, la 0 %
b.) în cazul impozitului pe teren, la 0 %
c.) în cazul taxei pe teren, la 0 %
d.) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 0 %
e.) în cazul taxelor pentru eliberarea:
e.1. certificatului de urbanism, la 0 %
e.2. autorizaţiei de construire, la 0 %
e.3. autorizaţiei de foraje şi excavări, la 0 %
e.4. autorizaţiei de desfiinţare, la 0 %
e.5. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, la 0 %
e.6. avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la 0 %
e.7. certificatului de nomenclatură stradală, la 0 %
e.8. autorizaţiei de funcţionare pentriu activităţi lucrative şi viza anuală, la 0 %
e.9. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 0 %
e.10. de copii heliografice, la 0 %
e.11. certificatuluide producător şi pentru viza trimestrială a acestuia, 0 %
f.) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, la 0 %
g.) în cazul impozitului pe spectacole, la 0 %
h.) în cazul taxei hoteliere, la 0 %
i.) în cazul altor taxe locale, la 0 %.
(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută
la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 4. – Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire
în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pe anul 2013, se stabilesc următoarele zone în
cadrul localităţii:
Rang.IV.zona A Localitatea Vărgata
Rang.V.zona A Localităţii Grîuşorul,Mitreşti,Vadu,Valea.
Art. 5. – Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. – (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefecturii judeţului Mureş în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate a acestuia celor interesaţi şi la cunoştinţă publică.
(2) Aducerea la cunoştinţă se face prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale.
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