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HOTARAREA NR. 49
DIN DATA DE 31.12.2012
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul Local Ortisoara intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2012 ,
Avand in vedere referatul prezentat de catre d-l Tampau Dan – referent superior impozite si
taxe in cadrul Primariei Ortisoara , jud. Timis ,
Luand act de avizul favorabil dat de catre Comisia economica din cadrul Consiliului Local
Ortisoara ,
Avand in vedere prevederile :
 Legii 189 / 1998 privind finantele publice locale ,
 Prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si complectarile
ulterioare ,
 Prevederilele Legii nr. 343/2006 privind modificarea si complectarea Legii nr. 571 / 2003
privind Codul Fiscal
 Prevederile OUG nr 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 Prevederile Hotararii de Guvern cu nr 1309 din data de 27.12.2012 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile începând cu anul 2013
In temeiul art. 36 alin 1 ,alin 2 lit b si alin 4 lit c , art 45 alin 2 lit c si art 115 alin 1 lit b din
Legea nr. 215 / 2001 republicata privind administratia publica locala , Consiliul Local al comunei
Ortisoara emite prezenta

HOTARARE
ART. 1 . Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2013 dupa cum urmeaza
a. nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzind impozitele si taxele
locale pentru anul 2013 - anexa nr. 1
b. cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului pe
cladiri in cazul persoanelor juridice prevazuta la art.253 alin 2 din Legea 571 / 2003 se stabileste la
-1,5% .
c.Cota impozitului pe cladiri in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani
anteriori anlui fiscal de referinta, prevazuta la art. 253 alin. 6 din Legea 571/2003 privind Codul
Fiscal, modificata, se stabileste la 20 % .
d. Cota impozitului pe cladiri in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani
anteriori anlui fiscal de referinta, prevazuta la art. 253 alin. 6 din Legea 571/2003 privind Codul
Fiscal, modificata, se stabileste la 40 % .
e.Cota taxei pentru serviciile de reclama si publicitate prevazuta la art. 270 alin. 4 din Legea

571/2003 privind Codul Fiscal se stabilesc la 3% .
f.Cota taxei hoteliera prevazuta la art. 279 alin.2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal se
stabileste la 0,5% fiind aplicata la tariful de cazare practicat de unitatile de profil.
ART.2. Bonificatia ( numai pentru contribuabilii persoane fizice ) prevazuta la art. 260
pct.2 din Legea 571/2003 se stabileste dupa cum urmeaza:
a. in cazul impozitelor pe cladiri - 10%
b. in cazul impozitului pe teren - 10%
c. in cazul taxei asupra mijloaceloe de transport -10%
ART.3 (1) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
in conditiile prezentei hotarari au obligatia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de
specialitate al Consiliul Local, pana la data de 31 ianuarie 2013, sub sanctiunile prevazute de lege.
1.Pentru panourile, afisajele sau structurile de afisaj amplasate in cursul anului, declaratia de
impunere se depune la compartimentul de specialitate al Consiliului Local, in termen de 30 de zile
de la data instalarii acestora.
ART. 4 . Taxele locale aplicabile in anul 2013 sunt cele prevazute in Anexa nr 2 la Prezenta
Hotarare .
ART. 5 .Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.01.2013.
ART. 6 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca prevederile Hotararii
Consiliului Local nr 46 din data de 18.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in
Ortisoara, pentru anul 2013
ART. 7 . Anexele 1 – 2 fac parte integranta din prezenta Hotarare .
ART. 8 . Prezenta hotarare se va comunica catre :
- Institutia Prefectului – Jud. Timis .
- Consiliul Judetean Timis .
- Serviciul Contabilitate si Serviciului de Impozite si taxe din cadrul Primariei Ortisoara .
- Se va afisa .

PRESEDINTE DE SEDINTA
DAN VALENTIN DANIEL

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
JR ROBANESCU ANDREI

