
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 

 

 

                                                          

 

                                            HOTARARE  

- pentru stabilirea nivelului  impozitelor si taxelor locale pe anul 2014 la nivelul 

municipiului Marghita  

 

 

 

    Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din    11.12. 

2013  

 

         Vazând referatul de specialitate nr. 10403  din 6.12.2013 întocmit de d-na  ec. 

Ciarnau Mihaela , sef birou taxe si impozite locale  

             Analizând prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal , titlul IX Impozite si 

taxe locale si cap. X Alte taxe locale, art. 288
(1)

 , cu modificările şi completările 

ulterioare, respective OUG 102/2013 

         In temeiul  art. 45 alin.1 şi alin.  2 lit. c din Legii 215/2001, legea administratiei 

publice locale, R, cu modificarile şi completările ulterioare  

                                                           

                                                                Hotaraste: 

 

Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2014, dupa cum urmeaza: 

a) – nivelurile taxelor stabilite in sume fixe se instituie in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal, fiind egale cu cele din anul 2013 ; 

    - nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si 

taxele locale pentru anul 2014, constituind anexa nr.1 . 

 

b) cota pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate, prevazuta la 

art. 270 alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare, se stabileste la : 

 

Legea 571/2003 Propunere pentru anul 2014 

1%-3% 3% 

 

c) cota prevazuta la art. 274 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ( 

impozit pentru manifestarile artistice de teatru, balet, opera, opereta,concert filarmonic 

sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ 

sau orice competitie sportive interna sau internationala ) se stabileste la 2%; 

 

d).cota prevazuta la art. 274 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ( 

impozit pentru orice alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.g) se stabileste la 

5%; 



e) cota pentru calculul taxei hoteliere, prevazuta la art. 279 alin.(2) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste la 1% din valoarea totala cazarii/tarifului de 

cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului; 

 

f) cota prevazuta la art. 267 alin.(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa 

pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru cladiri care urmeaza a fi folosite ca 

locuinte sau anexe la locuinte ), se stabileste la 0.5%; 

 

g) cota prevazuta la art.267 alin.(5)  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa 

pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile-organizare de santier) se stabileste la 

3%; 

 

h) cota prevazuta la art. 267 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa 

pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori 

campinguri) se stabileste la 2%; 

 

i) cota prevazuta la art.267 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa 

pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele 

prevazute in art.267 se stabileste la 1%; 

 

j) cota prevazuta la art. 267 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa 

pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor) se 

stabileste la 0,1%; 

 

k) cota prevazuta la art. 267 alin.(10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa 

pentru prelungirea certificatului de urbanism si a autorizatiilor de construire), se stabileste 

la 30 %. 

 

Art.2. Se acorda bonificatia prevazuta la art. 255 alin. (2), la art. 260 alin. (2) si la art. 

265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal dupa cum urmeaza: 

 

Legea 571/2003 Propunere pentru anul 2014 

a)in cazul impozitului pe cladiri datorat de catre 

contribuabilii: 

-persoane fizice: 0-10% 

-persoane juridice: 0-10% 
 

10% 

10% 

 

b)in cazul impozitului pe teren datorat de catre 

contribuabilii: 

-persoane fizice: 0-10% 

-persoane juridice: 0-10% 

 

10% 

10% 

 

c)in cazul impozitului pe mijloacele de transport 

datorat de catre contribuabilii: 

 

10% 



-persoane fizice: 0-10% 

-persoane juridice: 0-10% 

10% 

 

          

 

Art.3. Pentru determinarea obligatiilor fiscale pentru anul 2014, se aplica delimitarea 

zonelor in intravilan aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 80/31.05.2011 cu 

modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei nr. 2 iar pentru extravilan se aplica 

prevederile Hotararii Consiliului Local nr.  2/2008  potrivit anexei nr 3. 

 

Art.4. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au 

obligatia de a depune o declaratie la Biroul impozite si taxe locale, in cursul anului, ori de 

cate ori apar modificari in caracteristicile (dimensiunile s.a.) afisajului, in termen de 30 

de zile de la data aparitiei acestor modificari. 

 

Art.5.  Se aproba pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice anularea 

creantelor restante si a accesoriilor aferente acestora, in sume mai mici de 40 lei, 

pentru pozitiile de rol care au restante si sunt mai vechi decat 01.01.2014, conform 

art.178 alin (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codului de procedura fiscala, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

Art.6. Avand in prevederile art. 293^33 din O.U.G 102/2013-pentru modificarea si 

completarea L.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-

fiscale, cota prevazuta pentru constructiile speciale indicate in grupa 1 din Catalogul 

privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe ( aprobat prin 

H.G. nr. 2139/2004- cu modificarile si completarile ulterioare) se stabileste la 1.5% 

asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 

decembrie a anului anterior, potrivit anexei nr. 7 . 

 

Art.7.  Se aproba procedura de acordare a inlesnirilor la plata impozitului pe cladiri, 

terenuri si mijloace de transport in cazul persoanelor fizice, in conditiile art. 286, din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

potrivit anexei nr.8. 

 

Art.8. Avand in vedere prevederile art.168, din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura 

Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste suma pentru cheltuielile 

cu executarea silita la 5 lei. 

 

Art. 9. Calendarul impozitelor si taxelor locale se regasesc in anexa nr.9. 

 

Art. 10. Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 si 10 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 

                 Presedinte de sedinta                                  Contrasemneaza 

                 Cheregi  Gheorghe                                      Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 138  din 11 decembrie 2013 
Adoptată  cu votul a 14 “ pentru” si 2 abtineri din 16 consilieri prezenti  


