ROMANIA

JUDETUL SIBIU
PRIMĂRIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2019
Primarul orasului Avrig,
Avand in vedere :
- raportul de specialitate nr.23.495/04.10.2018 intocmit de Serviciul impozite si
taxe, prin care se propun impozitele si taxele locale pentru anul 2019.
Tinand seama de prevederile::
- art.4, art.9 pct. 3 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art.5 alin.(1) lit.a) alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin. (1) lit.b), art.27 , art. 30
din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificari si completari;
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
- art. 64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare;
- O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal
- Legii nr.196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal
-art. 19 și art. 20 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
-art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b), alin. (5) și alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
-H.C.L Avrig nr.72/2007 privind aprobarea Procedurii de înregistrare și de
radiere a vehiculelor la nivelul Orasului Avrig;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu completările ulterioare,
In temeiul art.27, art.36 alin (2) lit.b) alin. (4) lit c), al art.45 alin.( 2) lit c) si al
art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
PROPUN :
Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2019 conform Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, după cum
urmează :
a)Anexa nr. 1.cuprinzand :
I.
Impozit / taxa pe cladiri
II. Impozit / taxa pe teren
III. Impozitul pe mijloacele de transport
IV. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
V. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

VI. Impozitul pe spectacole
VII. Alte taxe locale
Taxe pentru diverse servicii prestate de administratia publica
Taxele de pasunat
IX. Sanctiuni
b) Anexa nr.2 – cuprinzand zonarea terenurilor din extravilan pe tarlale
c) Anexa nr.3 – cuprinzand zonarea localitatilor
d) Anexa nr.4 – cuprinzand vehiculele lente
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.2 : Pentru plata cu anticipatie a impozitelor pe clădiri, teren si mijloacele de
transport datorate pe intreg an de către contribuabili se acordă bonificatia, după cum
urmează :
a) impozitului pe cladiri 10% pentru persoane fizice si 5% pentru persoane juridice
b) impozitului pe teren 10% pentru persoane fizice si 5% pentru persoane juridice
c) mijloace de transport 10 % pentru persoane fizice si 5% pentru persoane juridice
Art.3: Se aprobă pentru persoane fizice si persoane juridice anularea
creantelor fiscale aflate in sold la data de 31.12.2018 in suma de pana la 10
lei inclusiv pe fiecare rol fiscal.
Art.4 :Prezenta hotărare se aplică incepand cu data de 01.01.2019 si va fi
dusă la indeplinire de Primarul orasului Avrig prin Directia Economică- Serviciul
Impozite si Taxe.
Art.5.Incepind cu 1.01.2019 isi inceteaza aplicabilitatea
HCL nr.168/
29.11.2017 .
Art.6: Secretarul Orasului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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