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MINUTA

Stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2013

16.11.2012

Vineri, 16.1'1.2012 ora 11,00, in sala de gedinte din cadrul Primariei oragutui
Tirgu Neamt, a avut loc dezbaterea publicd cu tema - Proiect de Hoterere privind
stabilirea impozitelor 9i taxelor locale pentru anul 2013.

Au fost prezenti la ac€asle SedinF publice :

dl. Primar - Haroa Vasilicd

dl. Viceprimar - Traian Humulescu

d-na Elena Pupezan - Oirector Serviciu venituri, Taxe 9i lmpozite
dl. Gabi Curce - Sef Birou - Venituri, taxe gi impozite

functionari Dublici

reprezentanti mass- media.

Avand in vedere faptul ce aceste intalniri sunt anunlate in mass-media ti pe
pagina web a Primdriei ora$ului Tirgu Neamt , este de subliniat faptul cd cetAtenii
oragului noslru continue sd fie putin interesali in dezbaterea acestor proiecte de
hotdrari.

Domnul Primar deschide gedinla, remarcand faptul ce nivelul impozitelor 9i
taxelor locale pentru anul tiscal 2013 remane neschimbat fate de nivelul stabilit pentru

anul tiscal 2012.

Doamna Pupdzan - Bonificalia prevazuta la art.255 alin. (2) , art.260 atin. (2) 9i
art. 265 alin. (2) din Legea N.57'112003 privind Codul Fiscat, cu modifictrite 9i
completdrile ulterioare, se stabilegte dupS cum urmeaza:

. in cazul impozitului peclediri-10%;

. ln cazul impozitului pe teren - l0% ;



-

. in cazul impozitului pe mijloacele de transport - 10%.

Pentru determinarea impozitului pe clddiri 9i a taxei pt. eliberarea autorizatiei de

construire in cazul persoanelor fizice, precum gi a impozitului pe teren, pt anul

2013, se menline deiimitarea zonelor aprobata prin HCL a oragului Tirgu Neaml. nr

62t29.O5.2009.

r Domnul Gabi Curca - Facilitdli flscale 9i procedura de acordare la contribuabili -
I' persoane fizice - art.286 din legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal ( anexa 5)

scutire la impozitul pe clddiri 9i a impozitului pe teren la adresa de domiciliu pt. titularii

de rol, care rcalizeazl venituri lunare de pene la 500 lei inclusiv, ori constau din

indemnizatie de gomaj sau ajutor social

reducerea cu 50% a imp. pe clSdiri 9i a imp. pe

de rol, care realizeazd venituri lunare de pene la

anul 2013 stabilit prin HG.

teren la adresa de domiciliu pt. titularii

500 lei gi salariul minim brut pe tari pt.

FacilitStile fiscale se acorde cu respectarea urmetoarelor criterii :

I suprafala construitd desfegurate a locuintei pers. fizice solicitante si nu depegeasce

100 mp ;
- pers. fizice solicitante se nu detina in proprietate alte locuinte in afara celei de domiciliu ;
- pels. fizice solicitante se nu figureze cu mjloace de transport in baza de date a Direcliei

Venituri - lmpozite si Taxe.

in conf. cu dispozitii le arl. 286, alin (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal ,

Consiliul Local acordA scutirea de la plata a impozit. pe cladjri pe o perioade de 7 ani cu

incepere de la data de 01. lanuarie a anului fiscal urmitor flnalizarii lucrarilor de

reabilitare, pt. pers. fizice, proprietari ai apartamentelor din blocurile de locuinte, care au

executat lucriri de intervenlie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului verbal de

receptie la terminarea lucr5rilor, prin care se constatd realizarea mesurilor de interventie

recomandate de cdtre auditorul enegetic in certif. de performanta energetici, astfel cum

este prevazut in OUG nr.18/2009, privind cregterea performantei energetice a blocurilor

de locuinte, aprobate cu modificari gi completdri de Legea. N. 15812011.
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- ln conf. cu dispozitiile art. 286, alin (9) din Legea n(.571noo3 privind Codul FBcd.

Consiliul Local acordd scutirea de la plata a impozit. pe cladiri pe o perioadd de 5 ri

consecutivi, cu incepere de la data de 01. lanuarie a anului liscal umdtor in care a b6a

efectuatl receplia la terminarea lucrarilor, pt pers. tizice, proprietari ai apartamenteb.

din blocurile de locuinle care executl lucrari ln conditiile Legii nr. 153/2011 privind

mesuri de cregtere a calitelii arhitectural-ambientale a cledkilor.


