CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 44
Din 29 mai 2008
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ec. Ioan Lucaciu;
Având în vedere referatul înregistrat la nr. 1527/2008
întocmit de
d-na Lobonţ Maria, consilier impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei
Ştei, prin care propune aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul
2009, raportul de specialitate nr. 1585/2008, întocmit de dl. Dorel
Lucaciu, administrator P-ţă Agroalimentară Ştei, prin care propune
aprobarea taxelor pentru anul 2009 , ale raportului nr. 1527/2008,
întocmit de dl. Plaştin Ioan, şef Serviciu UAT, prin care propune
aprobarea taxelor de referinţă pentru anul 2009, aferente utilizării şi
închirierii unor terenuri din domeniul public şi privat al oraşului Ştei,
raportul nr. 1527/2008 întocmit de d-na Bodea Ramona, referent
impozite şi taxe prin care propune aprobarea taxei pentru înregistrarea,
evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza oraşului Ştei, pentru care nu
există obligaţia înmatriculării;
În temeiul art. 45 alin (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/ 2001, republicată,
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/ 1997;
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;
art. 251, 253, 256, 262, 266, 270, 273, 278, 283, 284
din
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal;
conform punctului 290(2) din Codul Fiscal, pentru
anii fiscali 2008 şi 2009, Consiliile locale adoptă hotărâri privind
stabilirea Impozitelor şi taxelor locale, până la data de 31 mai a anului

precedent şi vor fi aplicate începând cu data 1 ianuarie a anului
următor;
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 şi HG 1861/2006;

În conformitate cu prevederile art. 14din 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;
- ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor
proprii ale bugetului local pentru anul 2009 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 adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1 – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru
anul
2009, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre,după cum urmează :
a)nivelurile stabilite în sume fixe pentru anul 2009 sunt prevăzute
în anexa la HG nr. 1514/2006 ;
b) cota prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/ 2003,
respectiv impozitul şi taxa pe clădiri persoane juridice,
se
stabileşte la 0,75 %;
c)cota prevăzută la art. 253 alin. (6) din legea nr. 571/ 2003,
respectiv impozitul şi taxa pe clădiri persoane juridice, pentru
clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului
de raportare, se stabileşte la 10%;
d) cota prevăzută la art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/ 2003,
respectiv taxa de reclamă şi publicitate, se stabileşte la 3%;
e)cota prevăzută la art. 279 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 571/
2003, respectiv taxa hotelieră, se stabileşte la 5%;
Art.2 – Bonificaţia prevăzută de Legea nr. 571/ 2003 şi
Legea 343/2006, se stabileşte după cum urmează :
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10% cf. art. 255 alin. (1), (2)
b)în cazul impozitului pe teren, la 10% cf. art. 260 alin. (1) , (2)

c)în cazul impozitului pe mijloace de transport, la 10 %, cf. Art.
265 alin. (1), (2)
Art.3 – Majorarea anuală prevăzută la art.287 din HG
1861/2006, faţă de valorile indexate stabilite prin HG 1514/2006, se
stabileşte după cum urmează :
a) în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice, la 20%;
b) în cazul impozitului şi taxei pe teren, la 20%;
c)în cazul impozitului pe mijloace de transport cu tracţiune
mecanică, la 10%;
d)în cazul impozitului pe remorci, semiremorci şi rulote, la 20%;
e)în cazul taxelor pentru eliberarea :
e. 1. certificatului de urbanism, la 20%, aplicată valorii maxime;
e. 2. autorizaţiei de foraje şi excavări, la 20%,aplicată valorii
maxime;
e. 3. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente,
la 20%, aplicată valorii maxime;
e. 4. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la
20%, aplicată valorii maxime;
e. 5. certificatului de nomenclatură stradală, la 20%, aplicată
valorii maxime;
e. 6. autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice
şi viza anuală, la 20%, aplicată valorii maxime;
e. 7. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 20%, aplicată valorii
maxime;
e. 8. de copii heliografice, la 20%,aplicată valorii maxime;
e. 9. certificatului de producător şi pentru viza trimestrială a
acestuia, la 20%, aplicată valorii maxime;
e. 10. taxa pentru eliberarea şi vizarea anuală a autorizaţiei
privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, respectiv pentru
activităţile potrivit codului CAEN – clasa 5530- restaurante şi 5540baruri, se stabileşte la 500 lei/an;
f) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi
publicitate, la
20% ,aplicată valorii maxime;
g) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice se stabileşte
la 13 lei /mp/zi.
Art. 4 – Pentru determinarea impozitului şi taxei pe
clădiri,
precum şi a impozitului şi taxei pe teren, pentru anul 2009, se menţine
delimitarea zonelor aprobată prin HCL Ştei,nr. 59/2003, respectiv:
în intravilan – 2 zone
zona A- str. Unirii, str. Cuza Vodă;
zona B –restul terenului din intravilan;
în extravilan -2 zone

zona I – din spatele gării CFR înspre decantor, până
la limita cu hotarul satului Hotărel;
zona II – restul terenului din extravilan;
Art. 5 – Pentru autovehicole de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, conform art. 292, alin.
(3) din HG nr. 84/2005, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 şi 1
ianuarie 2011, nivelul impozitulu pe mijloacele de transport se majorează
prin hotărâre a Guvernului , nivelurile pentru anul 2009 sun redate în
anexa la OUG nr. 155/2007;
Art. 6 – Se aprobă taxele pentru înregistrarea,
evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza oraşului Ştei, pentru care nu
există obligaţia înmatriculării, după cum urmează:
 5 lei/an – mopede;
 5 lei/an – vehicule cu tracţiune animală;
 10 lei/an – tractoare neînmatriculate;
-

Art. 7 Se aprobă taxele ce se percep la Piaţa
agroalimentară
Ştei pe anul 2009, conform anexei nr. 2;
Art. 8 Se aprobă taxele de referinţă pentru anul 2009,
taxe de
referinţă aferente utilizării şi închirierii unor terenuri din domeniul
public şi privat al oraşului Ştei, conform anexei nr. 3;
Art. 9 – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 10 – 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. 11 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Prefectura judeţului Bihor
- 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
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DALE IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

