ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMTINA BLEJOI
CONSILIUL LOCAL

norAnAnn Anr.67
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2015
Consiliul local al comunei Blejoi, judetulPrahova,
in vedere H.G. nr. 130912012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand
cu anul fiscal 2013;
Yazandprevederile Legii nr. 57112003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Tinand seama de prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 35112001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in consideratie prevederile art. 36 alin. 4lit c) din Legea nr.21512001, republicata,
privind administratia publica locala, modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 21512001, republicata, privind
administratia publica locala, modificarile si completarile ulterioare,

Avand

HOTARASTE:

Art. 1. Valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2015 se stabilesc dupa cum urmeazai
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevaante in Tabloul prevaztil anexa nr. 1;
b) cota de impozit prevanfiala art.253 alin.2 dinLegeanr.5TL/12003 se stabileste la
1,50

%o;

c) cota de impozit asupra valorii de inventar a cladirii prevazrta la art. 253, alin. 6 din
Legea nr. 57 112003 se stabileste astfel:
- $ % pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani;
- 30 % pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani;
d) cota taxei pentru folosirea serviciilor de reclama si publicitate prevazuta de art. 270 alin.

4 dinLegeanr.57112003 se stabilestela3 %o;
e) cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui
an calendaristic, prevaztfia de afi.253, alin. 9 din Legea nr. 57112003, se stabileste la l0 Yo din
valoarca de inventar a cladirii.
Art.2, (1) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au
obligatia sa depuna o declaratie anuala Ia compartimentul de specialitate, panala data de 31
ianuarie 2015.
(2) Pentru panourile, afisajele sau structurile de afisaj amplasate in cursul anului, declaratia
de impunere se depune la compartimentul de specialitate in termen de 30 de zile de la data
instalarii acestora.

Art. 3. (1) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si a taxei
asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an de catre persoanele frzice,panala3l
martie 2015, conform art. 255 alin. (2), art.260 alin. (2) si art. 265 alin.(2) din Legea nr.57112003,
se stabileste o bonificatie de l0 %o.
(2) Pentru plata cu antibipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre
persoanele

juridice, panala 3l martie 2015, conform art. 255 alin. (2) dinLegeaw.57ll20O3,

se

stabileste o bonificatie de 5 %o.
Art. 4. (1) Persoanele fizice

in varsta de peste 60 ani, ale caror venituri nete lunare sunt
mai mici de 400 leilmembru de gospodarie beneficiazade o reducere de 30 %o din impozitul pe
cladire si teren datorate.
@ Nu benefrciaza de reducerea prevazuta de alin. (l) persoanele care au in
propietatelcoproprietate doua sau mai multe cladiri.
(3) Pentru a putea beneficia de reducereaprevazuta la alin. (l), persoana interesata hebuie
sa indeplineasca urmatoarele conditii :
a) sa nu realizeze venituri din activitati independente, din inchirieri, concesiuni de bunuri
mobile si/sau imobile, din cedarea folosintei bunurilor;
b) sa nu realizeze alte venituri din colaborari sub orice forma;
c) sa nu fie actionar sau asociat la societati comerciale si sa nu realizeze venituri din dividende
sau dobanzi (cu exceptia cupoanelor distribuite pentru privatizarea in masa).
(4) Pentru a beneficia de reducereaprevazttta la alin. (1), persoana interesata va depune la
Primaria Blejoi o cerere-declaratie, al carci model este prevazut in anexa nr.2, care va fi insotita
de urmatoarele documente:
a) copia actului de proprietate;

b) copia B.I. / C.L proprietar;
c) acte doveditoare ale veniturilor pentru toti membrii gospodariei.
(5) Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (4) atrage dupa sine clasarea cererii.
Art. 5. Pentru determinarea impozitului/taxei pe cladiri, a taxei pentru eliberarea
autorizatiei de construire, precum si a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2015 se stabileste ca
toate terenurile aflate pe raza comunei Blejoi fac parte din zona A.
Art. 6. Se aproba tarifele pentru folosirea spatiilor comerciale si a terenurilor situate in
Piata Agroalimentara, precum si pentru utilizarea unor servicii de catre comercianti, prevazute in
anexa nr. 3.
Art. 7. Se aproba tarifele pentru pentru lucrarile din domeniul activitatii de agricultura si
protectia plantelor efectuate de Oficiul pentru Protectia Plantelor si Gospodarire Comunala,
prevanfie in anexa nr. 4.
Art. 8. Se aproba tarifele pentru utilizarea Salii Sporturilor, a celor de aerobicl
fitness/culturism din incintan Salii Polivalente, a terenului de sport cu suprafata sintetica si a
stadionului in anul fiscaI2015, prevazute in anexa nr. 5.
Art. 9. Anexele I - 5 fac parte integranta din prezentahotarare.
Art. 10. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei
Blejoi.
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