JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
LAZARENI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019
Având în vedere:
expunerea de motive nr. 2564/08.11.2018 prezentata de catre primarul comunei;
− raportul de specialitate nr. 2563/08.11.2018 al Biroului Financiar Contabil,
− rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local,
Tinand cont de prevederile:
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
− Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și
completările ulterioare;
− Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările și completările ulterioare;
− art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27,
art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
− art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativteritoriale;
- art.7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c) din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale, republicată cu modificarile si completarile ulterioare,
−

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LAZARENI
HOTARASTE
Art.1 Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, în sume fixe
sau în cote procentuale, pe anul 2019, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2 Se aproba Taxele speciale pentru eliberarea unor documente de către Compartimentul
Taxe si Impozite din cadrul Biroului Financiar Contabil potrivit Anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.
Art. 3 Se aproba procedura de acordare a unor scutiri de la plata impozitului pe clădiri,
teren si impozit pe mijloacele de transport datorate de persoane fizice si Procedura de acordare a
înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante pentru persoanele fizice, conform Anexei nr. 3
la prezenta hotarare.
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Art. 4 (1) Impozitul/taxa pe cădiri,impozitul/taxa pe teren și impozitul pe mijloacele de
transport sunt creanțe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie și 30
septembrie inclusiv.
(2) Pentru neplata la termenele enunțate la alin. (1), contribuabilii datorează majorări
de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art. 5 Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiași
buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv,
fiecare, se plătește integral până la primul termen de plată.
Art. 6 Se aprobă o majorarea de până la 500%, inclusiv, pentru:
(1) impozitul pe cladiri si impozitul pe teren, pentru cladirile si terenurile neingrijite,
situate in intravilan;
(2) impozitului pe terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, indiferent că acesta
se află în intravilan sau în extraviln;
(3) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite sau a terenului
agricol nelucrat timp de de 2 ani consecutiv se vor aproba prin hotărâre de consiliu local.
Art. 7 Bonificaţia acordata in cazul contribuabililor, persoane fizice si juridice care
platesc integral impozitul pana la data de 31 martie 2019, cu execeptia art. 5, se stabileste dupa
cum urmeaza:
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, la 10%;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%.
Art. 8 Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2018 mai mici de
10 lei , se anulează.
Art . 9 Se stabileste suma pentru cheltuielile cu executarea silita la 7 lei.
Art. 10 Taxele şi impozitele locale aprobate prin prezenta hotărâre vor constitui, conform
prevederilor legale, venituri pentru anul 2019 la bugetul local al comunei Lazareni.
Art.11 Cu ducerea la indeplinire a prezentei, se insarcineaza Primarul prin
compartimentele de specialitate din cadrul primariei.
Art.12 Prezenta hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului – Judetul Bihor
- Primarul comunei
- Biroul Financiar Contabil
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