
ROMANIA
ruDETUL DAMBOVITA

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD

HOTARARE
prMnd stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014

Consiliul local al comunei Bezdead, judetul Dambovita

Avand in vedete:
-Raportul compartimentului de specialitate ime gistt "laltr.7549/21.IO. 2013 intocmit de

doamna Ciuciuc Daniela.
-Prevederile Legii nr. 27312006 privind finatele pubrice locale, cu modificar e si completarile

ulterioaxe.
-Prevederile Legil t. 51r/2003 pivind codul Fiscar, cu modificarile si completarile ullerioarc.
-Prevederile H. G. nr. 1309 din 27 decembrie 2ol2 privind niveludre pentru valorile impozabile,

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepani cu ani
2014.

-Rapoartele de avizare ale comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante,
realizarea lucrarilor publice, programe exteme si relatii intemationale, organizarea, dezvoltarea-urbanistica
si amenajarea teritoriului, administrarca domeniului public si privat al comunei, agricultua, servicii
publice, Fotectia mediului, conservarea monwnentelor istorice si de arhitectura inregisiat la nr. dsszl
19. I l. 2013 si ale comisiei pentru administratie public4 juridica, apararea ordinii publice, rcspectarea
drepturilor si libenatilor cetatenilor m. 8983/19. 11. 2013.

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. ,,b',si alin. (4) lit. ,,c',, alt. 45 alin.(2) lit. ,,c,, si art. 115 alin. (l) lit.
,,b" din Legea administratiei publice locale r. 2151200r, rcpublicata, cu modificarile si completarile
ulterioare

HOTARASTE

Art.1 (1) Pentru anul fiscal 2014 valorile impozabile, impozitele si taxele locale stabilite in
suma fixq impozitele si taxele locale prcvazute intre limite (minima si maxima) se stabilesc conform
Alexei I , care face parle integranta din prezenta.

(2) In cazul persoanelor juddice, cotele de impozitare aplicate asupn valorii de
inventar a cladirii se stabilesc astfel:

a) cota prcvazuta la a$. 253 alin. (2) din Legea tr. 5jl/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare se stabileste la I oZ;

b) cota prevazuta Ia ?(t. 253 alin. (6) din Legea n. 571/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare se astfel:

b.l 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului
fiscal de referinta;

b.2.30yo pentucladidle care nu au fost rcevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referinta.

-. (3) In cazul taxei pentru serviciile de reclama si publicitate, cota preyaz*ala art.270
alin. (4) din Legea nr. 57112003, cu modificarile si completarile ulterioare se stabilesd la 2 %.



Afi. 2 Pentru plata cu a[ticipatie a impozitului pe cladid, a impozitului pe tercn si
impozitului asupra mijloacelor de transport, pana la data de 3l martie 20ltt inclusiv, datorate pe intregr
an de cahe contribuabili, se acorda o bonificatie de:

d) in cazul impozihrlui pe cladiri - conform art.255, aln. (2) - 10%o;
e) in cazul impozitului pe terel - conform afi.260, alin, e) - lo%i
f) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport - conform art. 265 , alh.(2) _lO%.

Art. 3 Pentru deteminarea impozitului pe cladiri si a taxei pentu eliberarea autorizatiei (
construire in cazul persoanelor fizice, precurn si a impozitului pe teren, pentru anul fiscal 2ol4 se mentir
delimitarea zonelor aprobata p n Hotaxarile consiliului Local al comunei Bezdead, judetul Dambovita.

ArL 4 Aprobarea procedurii de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizi(
prevazute la art. 286 alin. (3) din Legea nr. 57112003 privind codul Fiscal, cu modificarile si completaril
ulterioare, potrivit anexei . 2.

Art. 5 Cu inregistrare4 transmiterea si aducerea la cunostinta publica pdn aIisarc a prezentr
hotari se obliga secretarul comunei iar ducerea la indeplinire se va face prin compartimentul financiar
contabil.
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