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HOTARARE 

privind aprobarea nivelurilor pentru  valorile impozabile, impozitele si taxele locale si  

alte taxe asimilate acestora,  precum si amenzile    aplicabile in anul  fiscal  2014 

 

 

 

                Consiliul local al comunei Bunesti judetul Suceava : 

                Avand in vedere: 

               -expunerea de motive prezentata de primarul comunei Bunesti judetul Suceava  

privind  privind aprobarea nivelurilor pentru  valorile impozabile, impozitele si taxele 

locale si  alte taxe asimilate acestora  precum si amenzile aplicabile  in anul  fiscal  2014; 

               -raportul compartimentului  financiar- contabil din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bunesti - inregistrat  la  nr.  2496/ 27.05.2013 

               -raportul de  avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico- 

sociala, buget- finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, 

agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert ; 

             - prevederile   titlului IX art. 248; art. 282 alin. (3);  art. 284 si 286 precum si 

titlul IX ^1  din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

             -dispozitiile   HGR nr.  1309/ 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele si taxele locale si alte taxe  asimilate acestora  precum si amenzile  aplicabile 

incepand cu anul 2013; 

             -prevederile   art. 27; anexa 1 cap. II pct. 8 din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale-republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

            - Ordonanta  Guvernului Romaniei  nr. 1/2013 privind reglementarea unor 

masuri financiar - fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale; 

            -  Ordonanta Guvernului Romaniei  nr. 8/2013 pentu modificarea si completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale; 

              In temeiul dispozitiilor  art. 36 al. (4) lit. “c” ; art. 45 al. (2)  lit. “c”  si art. 115 

alin. (1) lit. “b” si alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 

republicata  cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

HOTARASTE 

 

             Art. 1.- Se  aproba  nivelurile pentru  valorile impozabile, impozitele si taxele 

locale si  alte taxe   asimilate acestora precum si  amenzile   aplicabile in anul  fiscal  

2014  prezentate  in  anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

            Art. 2. -  a) Se aproba scutirile  si facilitatile de la plata impozitelor si taxelor 

locale pentru persoanele fizice  prevazute la art. 284 si 286 din Codul fiscal, in baza 

cererilor  formulate si  a documentelor justificative prezentate   in vederea scutirii  sau 

reducerii.  
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                             b)  Se aproba  scutirea de la plata  taxelor locale ( salubrizare, PSI si 

taxa de drumuri )  pentru   imobilele  nelocuite. 

            Art. 3.- a) Faptele  care  constituie contraventii   prevazute  de art. 294  alin. (2) 

din Codul Fiscal,  se sanctioneaza   conform prevederilor  art. 294 alin. (3) ; alin.(4) si  

alin. (6) din  Legea nr. 571/ 2003  privind Codul fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

                         b)  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre 

primarul  localitatii si persoanele imputernicite  din cadrul compartimentelor de 

specialitate  ale autoritatii administratiei publice  locale, conform prevederilor art. 294 

alin. (5) din Codul Fiscal. 

             Art.  4.-  Prevederile prezentei  hotarari  intra in vigoare la data de 01 ianuarie 

2014. 

            Art.  5- Primarul comunei Bunesti  judetul Suceava, prin aparatul de specialitate 

din  compartimentul financiar- contabil, va aduce la indeplinire   prevederile prezentei 

hotarari.  
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