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HOTĂRÂRE
Privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale aferente anului 2013
Consiliul local al comunei Săcele, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa de urgență din data
de 28.12.2012;
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al Compartimentului Impozite şi Taxe;
- Avizul comisiei de specialitate nr.1;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Săcele;
În conformitate cu prevederile art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare ;
În baza prevederilor H.G. nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,precum şi amenzile aplicabile în anul
fiscal 2010;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36 alin.2 lit. b) şi alin. 4 lit. c) şi art.45 alin. 2 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/23.04.2001,republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. În anul 2013 se stabileşte nivelul taxelor şi impozitelor locale conform anexei nr. 1
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie
2012, mai mici de 40 lei.
Art. 3. Începând cu data de 01.01.2013, plata taxei de concesiune şi a taxei de folosinţă
teren intravilan şi teren extravilan se va efectua după cum urmează:
a) Pentru taxa anuală de până la 50 lei inclusiv, se plateşte integral până la primul termen de plată,
adică până la 31 martie inclusiv;
b) Pentru taxa anuală ce depăşeşte 50 lei, se va plăti integral în două rate egale, respectiv rata I
până la 31 martie inclusiv şi rata a II-a până la 30 septembrie inclusiv;
Art. 4. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişarea la locuri vizibile.
Art. 5. Primarul prin Compartimentului Impozite şi Taxe va duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi „pentru” din totalul de 10 consilieri prezenţi
la şedinţă.Total membri ai consiliului 11(unsprezece).
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