CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 3
Din 14 ianuarie 2013
Privind aprobarea men inerii HCL nr. 81/29.11.2012 Privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere referatul înregistrat la nr. 35/2013 întocmit de
d-na Lobonţ Maria, consilier impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Ştei
i la ini iativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian, prin
care propun aprobarea modificării HCL nr. 81/29.11.2012 Privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, prin aplicarea HG 1309/2012
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013,
respectiv indexarea impozitelor i taxelor locale aplicate la nivelul ora ului
tei, conform anexei la HG nr. 1309/2012.
Văzând
HCL
nr.
59/27.05.2010
Privind
aprobarea
Regulamentului taxelor speciale conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin (1) şi art. 115 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/ 2001, republicată,
Având în vedere prevederile :
- art. 36 , alin. (2), lit. „b”, şi ale alin (4), lit „c” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 251, 253, 256, 262, 266, 270, 273, 278, 283, 284 din Legea nr.
571/ 2003 privind Codul fiscal;
Ţinând seama de prevederile HG nr. 44/2004 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, modificată de HG nr.
84/2005– art. 287 şi 288, şi de Legea 343/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii 571/2003, HG 1861/2006 şi HG 1309/2012 privind
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013,
precum şi OUG nr. 59/2010, OG 30/2011 i OUG nr. 125/2011. În
conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea
OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, a art. 25 din HG
1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de
urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, şi
a Ordinului 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii
şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor
i a Legii nr. 209/2012 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, art. 1,
alin. 2) i OG 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul impozitelor şi taxelor locale ;

Ţinând seama de necesitatea veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2013 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale,
pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte;
Consiliul local al oraşului Ştei

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 –
Se aprobă men inerea HCL nr. 81/29.11.2012 Privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, respectiv impozitele
i taxele locale aplicabile în anul 2013 la nivelul ora ului tei vor fi
impozitele i taxele locale aplicate în anul 2012.
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Serviciul contabilitate, buget finanţe şi impozite şi taxe locale,
administratorul P-ţei Agroalimentare, Ştei şi Serviciul UAT;
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei,
- Serviciul contabilitate, buget finanţe şi impozite şi
taxe locale;
- Serviciul UAT;
- P-ţa Agroalimentară, Ştei;
- Se va aduce la cunoştinţă publică prin afişaj;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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