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PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pe anul 2013

Incheiat astazi 28.12. 2012
                 In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind  transparenta decizionala in 
administratia publica, art.83 din Legea  nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru eleborarea actelor 
normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, am procedat la  afisarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pe anul 2013, la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                 Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul institutiei.

p.SECRETAR,
Stanciu Constantin
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Nr.3191 din 20.11.2013                        

                                                              R A P O R T

                         Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

               In conformitate cu art. 287, 288, din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare si pct. 290.1 din H.G.44/ 2004 privind normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/ 2003, privind 
Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea legii 
571/2003 privind Codul fiscal, Hotararea Guvernului nr.1309/2012  privind nivelurile pentru valorile 
impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 
fiscal 2013, consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în cursul anului precedent 
care vor fi aplicate cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

                         Impozitele si taxele locale pentru anul 2014 se refera la: 

a)     stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, dupa caz cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, iar 
prin Codul fiscal sunt prevazute limite minime si maxime;
b)     stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale cand acestea sunt prevazute in suma fixa, in limitele prevazute 
de Codul fiscal ori de Hotararea Guvernului prin care nivelurile impozitelor si taxelor locale se indexeaza/ ajusteaza/ 
actualizeaza in conditiile art. 292 din Codul Fiscal; 
c)      adoptarea taxelor speciale prevazute al art. 282 si instituirea/ stabilirea taxelor locale prevazute la art. 283 din 
Codul fiscal; 
d)     stabilirea bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art. 255 alin 2, art. 260 alin 2 si art. 265 alin 2 din 
Codul fiscal; 
e)      majorarea in termenul prevazut la art. 288 alin 1 din Codul fiscal a impozitelor si taxelor locale conform art. 287 
din Codul fiscal; 
f)     adoptarea oricaror hotarari in aplicarea Codului fiscal si a prezentelor norme metodologice; 



Art. 284 din Legea nr. 571/ 2003 cu modificarile si completarile ulterioare  prevede: 
      “ Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu poate fi majorat annual cu pana la 20%  de 
consiliile locale, cu exceptia taxelor prevazute al art. 263 alin. 4 - 5 si la art. 295 alin. 11 lit. b – d.” 

          In anul 2014 pentru persoanele fizice  propun ca impozitele si taxele locale să  fie modificate în conformitate cu 
H.G. nr.1309/2012 referitoare la nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013.
          In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr 30/2011 art. 253 alin 6 se modifica astfel :
          In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata cota impozitului pe cladiri se stabileste intre:
          a) 10%  - pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

b) 30% -pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta
          In baza art. 255 alin 2, art. 260 alin 2 si art. 265 alin 2 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare propunem pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe 
teren , impozitului auto pe intreg anul pana la data de 31 martie, acordarea bonificatiei de 10%. . 
         Impozitele si taxele locale aplicabile de la data de 1 ianuarie 2014 sunt cuprinse in anexa 1 care fac parte 
integranta din prezentul raport. 
         Incepand cu data de 1 ianuarie 2014 impozitele si taxele locale aplicabile in anul 2013 stabilite prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 37 din 31.12.2012 isi inceteaza aplicabilitatea.
         

INTOCMIT,
Consilier principal ITL,

GHINEA ION

ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA

PRIMAR

Nr._____/___________2012

A N U N Ţ

                   În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, supunem atenţiei dumneavoastră următorul proiect de 
hotărâre, care urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Cocora:
                   
                   -Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 -iniţiator -  ing. Lefter 
Sorin Dănuţ- primarul comunei.

                    Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale Cocora pot formula în scris propuneri, sugestii, opinii, cu 
valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, sau pot depune contestaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, la sediul Primîriei comunei Cocora, până cel târziu data
de 24.10.2012, ora 16,00.
                   Potrivit prevederilor legale, sedinţa consiliului local este publică. 

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

       Afişat la data de _________.2012



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.3557 din 31.12.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pe anul 2013

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, intrunita in 
sedinta legal constituita in data de 31.12.2012, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2013
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul verbal
de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 
local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma 
prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                     Membri,

                                                                                  ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN____________
                                                                                   BADEA  DUMITRU_________________
                                                                                   TOADER  VASILE__________________
                                                                                   VLAD  DOREL_____________________  

Emis astazi 31.12.2012
La Cocora

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.3558 din 31.12.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pe anul 2013

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 31.12.2012 discuţie,proiectul de hotarare privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul verbal
de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 
local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma 
prezentata.



              Presedinte comisie,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU___________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN_____________
                                                                                    TOADER VASILE_________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN___________

Emis astazi, 31.12.2012
La Cocora

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.3559 din 31.12.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pe anul 2013

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret 
si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 31.12.2012, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul verbal
de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 
local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma 
prezentata.

              Presedinte comisie,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               BANCIU RĂDEL-GEORGEL___________
                                                                               CONSTANTIN ION VALERIU_________
                                                                               BADEA  DUMITRU___________________
                                                                               VLAD DOREL_______________________

Emis astazi 31.12.2012
La Cocora


