ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GURA VADULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.36
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007
Consiliul Local al comunei Gura Vadului,judetul Prahova,intrunit in sedinta
ordinara;
avand in vedere expunerea de motive a primarului;
luand in considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei
locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,
avand in vedere prevederile art.16 lit.b din Ordonanta de urgenta nr. 45/2003
privind finantele publice locale,art.251 alin.(2), art.253 alin.(2) si (6), art.255 alin.(2),
art.258, art.260 alin.(2), art.263 alin(2), art.265 alin.(2), art.266, art,268, art.270 alin(4),art.
271 alin(5) art.275 alin(2), art.278 alin.(2), art.283 alin.(1), art.286 alin(3), art.287, art.292
si art.294 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, precum si prevederile H.G.
nr.1514/2006 privind Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozite si taxe
locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile care se indexeaza / ajusteaza /
actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2007.
in conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit.c) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul art. 46 alin (1) si alin.(2) lit.c) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :
Art.1 -Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2007, dupa cum
urmeaza:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand
impozitele si taxele locale pentru anul 2007, constituind anexa nr.1;
b) cota prevazuta la art.251 alin.(1) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal
pentru calculul impozitului pe cladiri persoane fizice se stabileste la 0,1%;
c) cota prevazuta la art.253 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul
Fiscal,pentru calculul impozitului pe cladiri persoane juridice , se stabileste la 1 % ;

d) cota prevazuta la art.253 alin. (6) din Legea 571/2003 privind Codul
Fiscal,privind calculul impozitului pe cladiri persoane juridice ,pentru cladirile ce nu au
fost evaluate in ultimii 3 ani se stabileste la 5 % ;
e) cota prevazuta la art.270 alin. (4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,
se stabileste la 3 % ;
f) cota prevazuta la art.279 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,
se stabileste la 0,5 % ;
Art.2. Se stabilesc conform rangului localitatii zonele in cadrul acestora si

coeficientii de corectie dupa cum urmeaza :
SATUL
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Gura Vadului
IV
A
1.10
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IV
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V
A
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V
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V
A
1.05
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B
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Art.3. Se stabilesc coeficientii de corectie pentru terenul intravilan in functie de
rangul localitatii dupa cum urmeaza :
RANGUL
ZONA
Coeficientul
IV
A si B
1.1
V
A si B
1.0

Art.4. Pentru terenurile situate in extravilan zonele se stabilesc dupa cum urmeaza
- teren arabil –zona B
- pasune,faneata - zona D
- vie - zona A
- livada – zona A
Art.5 –Bonificatia pentru plata cu anticipatie, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladiri conform art.255 alin 2, la 10 %; pentru plata
integrala pana la data de 31.03.2007;
b) in cazul impozitului pe teren conform art.260 alin.2 , la 10 % ; pentru plata
integrala pana la data de 31.03.2007;
c) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport conform art.265 alin.2, la
10% pentru plata integrala pana la data de 31.03.2007;
Art.6. Pentru calculul impozitului pe cladiri si terenuri si a impozitului pe
spectacole
se
aplica
coeficientii
prevazuti
la art.251, alinitatul (5), art.258, ali.(5), si art.275,alin(3) din Legea nr.571/2003, privind
Codul Fiscal.
Art.7 (1) Majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul
Fiscal, se stabileste astfel :
-in cazul taxei pentru eliberarea:

1)-certificatului de urbanism, la 20 % ;
2)-autorizatiei de construire, la 20 % ;
3)-autorizatiei de de foraje si excavari, la 20 % ;
4)-autorizatiei de desfiintare, la 0 % ;
5)-autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente, la 20 % ;
6)-avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, la 20 % ;
7)-certificatului de nomenclatura stradala, la 20 % ;
8)-autorizatiei de functionare pentru activitati lucrative, la 20 % ;
9)-autorizatiei sanitare de functionare, la 0 % ;
10)-de copii heliografice, la 20 % ;
11)-certificatului de producator, la 20 %
-in cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si
publicitate,prevazuta la art. 270 si art. 271, la 20 % ;
- in cazul impozitului pe spectacole, prevazut la art.275 alin.2 la 0 % ;
- in cazul taxei hoteliere, la 0 % ;
- in cazul altor taxe locale, la 0 %.
(2) Nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa vor fi
rotunjite la leu prin adaos, fara a depasi cota aditionala de 20%.
Art.8- Persoanele juridice care beneficiază de servicii de reclama şi publicitate, sau
cele care utilizează un panou , afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate au
obligaţia de a depune o declaraţie fiscală(conform model din anexa 3), în termen de 30 zile
de la data încheierii contractului , respectiv de la data amplasării panoului , afişajului sau
structurii de afişaj. Depunerea peste termen a declaraţiei sau nedepunerea declaraţiei
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 de lei la 800 de lei pentru
depunerea peste termen a declaraţiei , iar pentru nedepunerea declaraţiei cu amendă de la
800 de lei la 2.000 de lei.
Art.9- Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.10 - Hotararea va intra in vigoare de la data de 01.01.2007.
Art.11 – Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga
Hotararea Consiliului Local nr.24/28.09.2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2006.
Art.12 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul
comunei Gura Vadului,prin serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primariei.
Data la comuna Gura Vadului,judetul Prahova, astazi 19.12.2006.
PRESEDINTE SEDINTA,
Crisu Ion

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Adriana Iorga

