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HOTARARE 
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2014 

Consiliul Local al orasului Nehoiu, judetul Buzau. 
Avand Tn vedere: 

- expunerea de motive a Primarului orasului Nehoiu, Tnregistrata sub nr. 
11.101 / 23.10.2013; 

- prevederile art. 247 si urmatoarele din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.G.R nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, 
precum si amenzile aplicabile Tncepand cu anul 2013; 

- prevederile O.U.G nr. 125/27.12.2011 privind modificarea si completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Godul Fiscal; 

- prevederile Legii nr. 273/18.07.2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile O.G nr. 30/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 
571/2003 - Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri 
f inanc iar - f isca le ; 

- raportul Biroului "Buget, finante, contabilitate. Taxe si impozite locale" nr. 
11.100/23.10.2013; 

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al orasului Nehoiu; 
- prevederile Legii nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, 

republicata, cu modificarile'si completarile ulterioare, 
- Tn temeiul art. 45, alin. 1, si art. 115, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a 

Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

H O T A R A § T E : 

Art. 1. Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2014, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art. 2. Cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea 
impozitului/taxei pe cladiri Tn cazul persoanelor juridice, prevazuta la art. 
253, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 - modificata privind Codul Fiscal, s e 
stabileste la 1,50% Tn situatia Tn care ultima reevaluare s-a efectuat dupa 
data de 01.01.2011. 



Art. 3. Cota impozitului pe cladiri Tn cazu! unei cladiri care nu a fost reevaluate, 
prevazuta la art. 253, alin. (5A1) din Legea nr. 571/2003 - modificata, 
privind Codul Fiscal, se stabileste la: 
a. - 14% pentru cladirile care nu au fost reevaluate Tn ultimii 3 ani 

anteriori anului fiscal de referinta; 
b. - 40 % pentru cladirile care nu au fost reevaluate Tn ultimii 5 ani 

anteriori anului fiscal de referinta; 

Art. 4. Bonificatia prevazuta la art. 255, alin. (2), art. 260, alin. (2) si art. 265, alin. 
(2) din Legea nr. 571/2003 - modificata, privind Codul Fiscal, se 
stabileste la 8 % pentru contribuabilii, persoane fizice si juridice, care 
achita cu anticipate, pana la 31.03.2014, impozitul pe cladire, impozitul 
pe teren si impozitul asupra mijloacelor de transport. 

Art. 5. Tn conformitate cu prevederile art. 286, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 cu 
modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal, beneficiarii de 
ajutor social - titulari de rol, beneficiaza de o scutire la plata impozitelor si 
taxelor locale de 50 %. 

Art. 6. Se acorda o reducere cu 50% la plata impozitului pe cladiri pentru 
contribuabilii - titulari de rol, care au executat lucrari de interventie, pe 
cheltuiala proprie, pe baza procesului verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor si a documentelor justificative privind efectuarea cheltuielilor. 

Art. 7. Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica veteranilor de razboi 
si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit. Impozitul pe 
cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru 
desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre 
persoanele cu handicap grav sau accentuat. 

Art. 8. Se aproba nivelul taxelor extrajudiciare de timbru pentru anul fiscal 2014, 
conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 

Art. 9. Orice hotarare contrara prezentei se abroga. 

Art. 10. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

zenta hotarare si o va d/omunica Art. 11. Secretarul orasului Nehoiu 
persoanelor si autoritatiloi; 
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu iovoturi "pentru", 1 "Tmpotriva", 
„abtineri" din totalul de 16 consilieri in functie prezentr 


