CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA A VI –A

ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
PROIECT
ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI

HOTĂRÂREA NR.____
privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite
bugetului local pentru anul 2019
Consiliul Local al oraşului Călimăneşti, întrunit în şedinţă _________, în data de
____________, la care participă un număr de _______ consilieri, din totalul
de 15 consilieri în funcţie;
Luând în dezbatere expunerea de motive nr
/01.11.2018 privind stabilirea şi
aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul
2019;
În aplicarea principiului autonomiei locale, în virtutea căruia stabilirea şi aprobarea
impozitelor şi taxelor locale intră în competenţa consiliului local, conform prevederilor art 36,
alin.(2,) lit."b",,coroborat cu alin.(4), lit."c", din Legea nr.215/2001 privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 457 şi următoarele din Legea 227/2015 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor Legii nr 52/2003 privind Transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(4), lit."c", art.45 alin. (2) lit ”c” şi art.115 din Legea nr.215/2001
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:
.
ART. 1 Se aprobă cotele procentuale pentru calculul impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2019, aşa cum sunt prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotârâre.
ART. 2 Se aprobă nivelul sumelor fixe ce se au în vedere la calculul impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2019, aşa cum sunt prezentate în Anexele nr. 2 şi 3. care fac
parte integrantă din prezenta hotârâre.
ART. 3 Se aprobă taxele instituite de Consiliul local în baza prevederilor de la
Art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, pentru anul 2019, aşa cum sunt prezentate în Anexa nr. 4. care face parte
integrantă din prezenta hotârâre.
ART. 4 Se aprobă valoarea despăgubirilor pentru distrugeri şi a sancţiunilor
contravenţionale, instituite de Consiliul Local Călimaneşti, pentru anul 2019, aşa cum sunt
prezentate în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotârâre.
ART. 5 Se aprobă taxele precum şi nivelurile minime şi maxime pentru sancţiunile
contravenţionale stabilite în baza unor legi speciale, surse de venit ale bugetului local,
pentru anul 2019 aşa cum sunt prezentate în Anexa nr. 6 care face parte integrantă din
prezenta hotârâre.

ART. 6 Se aprobă Regulamentul privind procedurile de acordare a facilităţii fiscale
de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabili persoane fizice în
Oraşul Călimăneşti pentru anul fiscal 2019, în temeiul art.456, alin.(2) lit.m) din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal conform Anexei 7 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART. 7 Se aprobă Regulamentul privind procedurile de acordare a facilităţii fiscale
de scutire la plata impozitului pe clădiri datorat de contribuabili persoane fizice în Oraşul
Călimăneşti pentru anul fiscal 2019, în temeiul art.456, alin.(2) lit.n) din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal conform Anexei 8 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART. 8 Se aprobă Regulamentul privind instituirea, încasarea şi utilizarea taxei
speciale pentru promovarea turistică a staţiunii Călimăneşti Căciulata conform Anexei 9.
ART. 9 Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10% contribuabililor persoane
fizice care efectuează anticipat pană la 31 martie 2019 inclusiv, plata integrală pentru
anul 2019 a impozitelor şi taxelor locale pe fiecare sursă de venit respectiv: impozit pe
clădiri, impozit pe teren sau impozit pentru mijloacele de transport.
ART. 10 Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 2% contribuabililor persoane
juridice care efectuează anticipat pană la 31 martie 2019 inclusiv, plata integrală pentru
anul 2019 a impozitelor şi taxelor locale pe fiecare sursă de venit respectiv: impozit pe
clădiri, impozit pe teren sau impozit pentru mijloacele de transport.
ART. 11 La calcularea impozitului pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane
fizice si a impozitului pe terenuri in cazul contribuabililor persoane fizice si persoane
juridice, care se stabilesc in functie de zonele din intravilanul si extravilanul orasului
Calimanesti se va avea în vedere H.C.L. nr 9/2003 cu privire la zonarea orasului.
ART.12 Termenele pentru plata obligaţiilor către bugetul local constând din
impozite, taxe şi alte sume calculate avându-se în vedere nivelurile stabilite şi aprobate
pentru anul 2019 sunt următoarele:
a. Impozitele pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport se datorează anual şi se
plătesc în două rate egale, până la 31 martie 2019 şi 30 septembrie 2019, atât
de persoanele fizice cât şi de persoanele juridice.
b. În condiţiile în care impozitul anual cumulat datorat de persoane fizice şi
persoane juridice este de până la 50 lei inclusiv, acesta se plăteşte integral
până la primul termen de plată.
c. Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor se achită
anticipat eliberării acestora;
d. Taxele pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plătesc anual, în două
rate egale, până la data de 31 martie 2019 şi respectiv 30 septembrie 2019
inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată
aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până
la 50 de lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
e. Taxa pentru deţinere sau utilizare de utilaje (vehicule lente) se achită până la
31 martie a anului fiscal 2019;
f. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pe bază de contract se achită
până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul
de prestări servicii;
g. Impozitul pe spectacole se achită până la data de 15 inclusiv a lunii următoare
celei în care a avut loc spectacolul;
h. Taxele de urgenţă se achită anticipat eliberării actelor administrative;

Taxele stabilite în baza unor legi speciale se achită anticipat efectuării
serviciilor;
j. Tarifele pentru servicii, despăgubirile şi amenzile stabilite prin hotărâri ale
Consiliului Local se achită conform reglementărilor instituite prin acestea;
k. Taxa specială pentru promovarea turistică a staţiunii Călimăneşti Căciulata se
achită până la data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal 2019.
ART. 13 Creanţele fiscale restante aflate în în sold la data de 31 decembrie 2018,
mai mici sau egale cu 20 lei, se anulează conform art. 266 din Legea 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală
ART. 14 Hotărârea va intra în vigoare începând cu luna ianuarie 2019, iar
prevederile acesteia se completează cu cele ale Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, ale
Legii 207/2015 prind Codul de Procedură Fiscală, precum şi ale actelor normative
subsecvente în vigoare.
ART. 15 (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Vâlcea în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Direcţiei Economice şi celorlalte
structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului Oraşului Călimăneşti pentru a fi
dusă la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului oraşului
Călimăneşti.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul
autoritâţii administraţiei publice locale şi pe site-ul Primăriei oraşului Călimăneşti
i.
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