
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL BORANESTI

    H O T A R A R E
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru  anul 2013

Consiliul local Boranesti,judetul Ialomita
Avand in vedere :
-expunerea de motive a primarului nr.1992/11.10.2012 
-referatul consilierului  ITL nr.2000/15.10.2012
-raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2218/20.11.2012
-prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal , modificat si completat  
-prevederile H.G nr.44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare  
-prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale 
          In temeiul prevederilor art.36 alin (4) lit’c’ respectiv  art.45 alin (2) lit ‘c’  din Legea 
nr.215/2001  privind  administratia  publica  locala  ,  republicata  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare 

H O T A R A S T E :

         Art.1-  Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2013,dupa cum urmeaza ;
a) nivelurile  impozitelor  si  taxelor  locale,  stabilite  in  sume  fixe,  sunt  prevazute  in 

anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
b) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 

impozitare  de  0,1%  la  valoarea  impozabilă  a  clădirii-art.251  alin  (1)  din  Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

c) cota prevazuta la art.253 alin (2) din Legea nr.571/2003 privind impozitul pe cladiri  
datorat  de persoanele  juridice  este   de 1% inclusiv din  valoarea  de  inventar  a 
cladirii 

d) cota  prevazuta  la  art.253  alin  (6)  lit  ‘a’  din  Legea  nr.571/2003-modificata  si 
completata , privind impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice este de 15% 
pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţa;

e) cota  prevazuta  la  art.253  alin  (6)  lit  ‘b’  din  Legea  nr.571/2003-modificata  si 
completata , privind impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice este de 40% 
pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă.

f) cota prevazuta la art.270 alin (4) din Legea nr.571/2003  -modificata si completata 
privind serviciile de reclama si publicitate , este de  3% din valoarea serviciilor de 
reclama si publicitate

          Art.2- Se stabilesc  urmatoarele bonficatii aplicate impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2013 :



a)  de 10% pentru plata anticipata, conform art.255 alin (2) din Legea nr.571/2003 , a 
impozitului pe cladiri pentru persoanele fizice 

b)  de 10% pentru plata anticipata, conform art.260 alin (2) din Legea nr.571/2003 , a 
impozitului pe terenul intravilan  pentru persoanele fizice 

c)  de 10% pentru plata anticipata, conform art.265 alin (2) din Legea nr.571/2003 , a 
impozitului pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice 

           Art.3- Contribuabilii persoane fizice beneficiaza  de bonficiatiile prevazute la art.2 
daca achita pana la 31 martie inclusiv a anului fiscal 2013 , impozitele si taxele locale 
pentru intreg anul .
          Art.4- alin (1) Impozitul anual pe cladiri , impozitul pe teren , impozitul pe mijloacele 
de transport , se va plati  in doua rate , dupa cum urmeaza ; rata I-a pana la 31 martie 
inclusiv ; rata a II–a pana la 30 septembrie inclusiv
                           (2)  Impozitul anual pe cladiri , impozitul pe teren , impozitul pe  
mijloacele  de  transport  ,  de  pana  la  50  lei  ,  inclusiv,  datorat  de  catre 
contribuabili,persoane fizice  si  juridice,  se  plateste  integral  pana la  primul  termen de 
plata.
          Art.5- Terenurile pentru care nu se datoreaza taxe, sunt prevazute la art.257 din 
Legea nr.571/2003 privind codul fiscal modificata si completata .
          Art.6- In cazul impozitului pe teren amplasat in intravilan , orice alta categorie de 
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, suma stabilita se inmulteste cu coeficientul 
de corectie 1,10 pentru sat Boranesti si 1,00 pentru satul Sintesti.
          Art.7- Valoarera impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii, 
prin inmultirea sumei determinate,  conform art.251 alin (3)  din Legea nr.571/2003 ,cu 
coeficientul  corespunzator, in cazul satului Boranesti cu 1,10 si in cazul satului Sintesti  
cu 1,05 
         Art.8- alin (1) - Conform prevederilor art.252 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca o persoana fizica are in proprietate 
doua sau mai multe cladiri, impozitul se majoreaza dupa cum urmeaza :
    a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
    b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
    c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
            (2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri  
dobândite prin succesiune legală.
            (3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de  
domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost 
dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
         

            (4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie  
specială la compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale în 
raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri 
ale acestora. 
          Art.9 – alin (1) Conform prevederilor art.251alin (7) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea impozabilă a clădirii,se 
reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:



    a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie 
a anului fiscal de referinţă;
    b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani  
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
               (2) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte  
150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5% pentru 
fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
         Art.10- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta cetatenilor prin afisare in locurile 
special amenajate si pe site-ul www.primariaboranesti.ro.
         Art.11 – Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari va fi realizata de 
catre Compartimentul  Impozite si Taxe Locale.

                   Presedinte sedinta
                     Bosneag Marian 
                                                                                    Contrasemneaza
                                                                                      Secretar comuna,     
                                                                                    Radu Teodor Liviu 
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