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H O T A R A R E
Privind  valorile impozabile,impozitele si taxele locale,alte taxe asimilate  

acestora,precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2013

  Consiliul local Bucu,judetul Ialomita,
Avand in vedere:
-prevederile art. 9 pct.3 din  Carta  europeana a autonomiei locale, ratificata de statul  ro-
 man prin Legea nr.199/1997;
-Nota de fundamentare a Primarului comunei Bucu,inregistrata sub nr._____/______2012;
-raportul nr._____/________2012 intocmit de referentul cu atributii de contabil;
-Raportul  de  avizare  nr.______/_______2012  emis  de  Comisia  pentru  activitati 
economico-financia- re,buget-finante, munca  si  protectie sociala, protectie copii,
-prevederile Codului Fiscal,modificat si completat;
-prevederile Hotararii  Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impoza-
 bile,impozitele si  taxele locale si  alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplica-
 bile incepand cu anul fiscal 2010;
-prevederile Legii nr.146/1997 republicata privind taxele judiciare de timbru ;
-prevederile art.36 alin(4) lit.c din Legea nr.215/2001,modificata si completata;
    In temeiul art.45 alin.(2) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala,modificata si completata,

H O T A R A S T E

Art.1.-Se  aproba  Tabloul  cuprinzand  valorile  impozabile,impozitele  si  taxele 
locale,alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile in anul 2013.

Art.2.-Pentru persoanele fizice,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
cotei de impozitare de 0,1% la valoarea  impozabila a  cladirii, determinata conform
valorilor  din  anexa  la  prezenta,la  care  se  aplica  cota  de  corectie  de 
1,10,corespunzatoare zonei A rangul IV .

Art.3.-  (1)  Pentru persoanele juridice,impozitul pe cladirile reevaluate se  calculeaza 
prin aplicarea cotei de  1,50 % asupra valorii de inventar a cladirii .
(2) În cazul  unei  clădiri  care  a  fost  reevaluată, conform reglementărilor contabile, 
valoarea  impozabilă  a  clădiri  este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, 
înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică.



Art.4.-  (1)   In  cazul  unei  cladiri care nu a fost reevaluata,cota impozitului pe cladiri 
se stabileste de consiliul local dupa cum urmeaza:
a) 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului 
fiscal  2013;
b) 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal 2013;
(2)Cota impozitului pe cladiri prevazuta la alin.(1)se aplica la valoarea de inventar a 
cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice,pana la sfarsitul lunii in 
care  s-a efectuat  prima reevaluare.Fac  exceptie  cladirile  care  au fost  amortizate 
potrivit legii,in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la art.3.

Art.5.-(1)Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza 
in cursul unui an calendaristic este de 6% din valoarea de inventar a cladirii.
(2)Sunt  exceptate  de  la  prevederile  alin.(1)  structurile  care  au  autorizatie  de 
construire in perioada de valabilitate,daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 
3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire.

Art.  6.-  Persoana  care  dobandeste,construieste  sau  instraineaza  o  cladire  are 
obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autori-
tatii publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea,in termen de 30 de 
zile de la data debandirii,instrainarii sau construirii.

Art.7.-Persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt
mod  o  cladire  existenta  are  obligatia  sa  depuna  o  declaratie  in  acest  sens  la 
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei  publice locale in termen 
de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.

Art.8.-Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 
31  martie  si  30  septembrie  inclusiv.Pentru  plata  cu  anticipatie  a  impozitului  pe 
cladiri,datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana  la 31 martie  a anului
respectiv, se  acorda  o  bonificatie  de 10 %. Impozitul   anual   pe   cladiri, datorat 
aceluiasi buget local de catre contribuabili,persoane fizice sau juridice de pana la 50 
lei inclusiv,se  plateste  integral  pana la primul termen de plata.In cazul in care con-
tribuabilul  detine  in  proprietate  mai  multe  cladiri  amplasate  pe  raza  aceleiasi 
unitati  administrativ-teritoriale,suma  de  50  lei  se  refera  la  impozitul  pe  cladiri 
cumulat.

Art.9.-Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati 
de teren,coeficientul de corectie de 1,10 corespunzator rangului IV al localitatii si 
zona A-pentru terenurile intravilane si extravilane precum si categoria de folosinta.
         
Art.10.-Impozitul/taxa  pe  teren se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele 
de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe 
teren datorat pentru intregul an de catre contribuabili,pana la data de 31 martie, 
inclusiv,  a anului  respectiv,  se acorda o bonificatie  de 10 %.Impozitul anual pe 
teren,datorat  aceluiasi   buget  local   de  catre  contribuabili,persoane  fizice  si 
juridice,de  pana  la  50  lei  inclusiv,se  plateste  integral,pana  la  primul  termen  de 
plata.
  In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate 
pe  raza  aceleiasi  unitati  administrativ-teritoriale,suma  de  50  lei  se  refera  la 
impozitul cumulat.



Art.11  .-  Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual,in doua rate egale,pana 
la  datele  de  31  martie  si  30  septembrie  inclusiv.Pentru  plata  cu  anticipatie  a 
impozitului pe mijlocul  de transport, datorat pentru  intregul an de catre contribua
bili,pana  la  data  de  31 martie a anului respectiv inclusiv,se acorda o bonificatie de
10 %.

Art.1  2.-  Orice  persoana care  dobandeste/transfera  un mijloc  de  transport  sau isi 
schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie cu 
privire la  mijlocul  de  transport  la compartimentul de specialitate al autoritatii ad-
ministratiei  publice  locale  in  termen  de  30  de  zile  inclusiv,de  la  modificarea 
survenita.

Art.13.-Pentru sederea intr-o unitate de cazare,se instituie o taxa hoteliera in cota de 
1%  din  valoarea  totala  a  cazarii/tariful  de  cazare  pentru  fiecare  zi  de  sejur  a 
turistului,care  se  incaseaza  de  la  persoanele  juridice  prin  intermediul  carora  se 
realizeaza cazarea,odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Art.1  4.-(1)  Consiliul  local  Bucu  poate  acorda  scutiri  la  plata  impozitelor  sau 
reducerea acestora,conform prevederilor art.286 din Codul fiscal pe baza de cerere 
scrisa a persoanei care se considera indreptatita si numai dupa verificarea actelor 
prezentate.Scutirile  sau  reducerile  de  impozit   in  aceste  cazuri  se  aproba  prin 
hotarare a Consiliului local.
(2)Persoanele care beneficiaza de drept de scutirea/reducerea de impozite sau taxe 
trebuie sa faca dovada calitatii in baza careia se face scutirea/reducerea.

Art.1  5.-(1)  Prevederile  prezentei  Hotarari  se  aplica  impreuna  cu  cele  din  Codul 
fiscal si normelor  de modificare,completare sau de aplicare a acestuia.
(2)Anexele fac parte integranta din prezanta Hotarare.

Art.1  6.-  Primarul  comunei Bucu si angajatii  cu raspundere in domeniul financiar 
fiscal vor duce la indeplinire prezenta Hotarare.

                                           PRESEDINTE                                 CONTRASEMNEAZA
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