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CONSILIUL LOCAL 
 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale  

pentru anul fiscal 2013, în comuna FOENI 

 

 

 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FOENI, întrunit în 

şedinţă de îndată, la data de 18.01.2013; 

   Având în vedere: 

- ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii în 

bugetului local pentru anul 2013 în scopul acoperirii cheltuielilor 

publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile locale 

specifice zonei, pe de altă parte, 

- referatul de specialitate întomcit de secretarul comunei Foeni 

privind proiectul de hotărâre nr. 2 din 17.01.2013; 

- expunerea de motive a Primarului comunei Foeni privind acest 

proiect de hotărâre; 

   În conformitate cu prevederile: 

- Cartei Europeane a autonomiei locale, publicat in Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 331 din 26/11/1997; 

- din Hotărârea Guvernului nr. 1309 din 27.12.2012 privind nivelurile 

pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte 

taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu 

anul 2013; 

- din Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 09.01.2013 pentru reglementarea 

unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor 

locale; 

- art. 2, art. 9 şi anexa 36 din  Legea nr. 2/1989 privind 

îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii 

Socialiste România, cu modificările şi completările ulterioare 

- art. 5 şi anexa din Legea nr. 2 din 16/02/1968 privind organizarea 

administrativa a teritoriului Republicii Socialiste Romania, r(2), 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- art.2 alin (2) lit *e* şi *f*, art. 3 şi anexa IV din Legea nr. 

351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati; 

- Titlului IX, art. 248 lit. “h”, art. 282 alin (1) şi a art. 288 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Normelor Metodologicede aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 44/2004; 
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- art. 5 alin. (1) lit. „a”, art. 16 alin (2), art. 20 alin (1) lit. 

„b” şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public; 

- art. 6 alin (1) lit. „k” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 6 alin (1) şi alin (6) lit. „a” din Ordonanţa de Guvern nr. 

28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 7 alin (5) şi alin (6) lit. „a” din Norma tehnică de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014, 

aprobată prin Ordinul nr. 95/2010; 

- art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 18 alin (2) din Ordinul nr. 110/2007 privind aprobarea 

Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonan’a de Guvern nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii 

certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice 

centrale si locale, cu modific[rile ;i complet[rile ulterioare; 

- art. 27, art. 36 alin.4 lit.c şi art.45 alin.2 lit.c din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
 

 Art.1. - Se aprobă taxele şi impozitele locale pentru anul 

2013, după cum urmează: 

a) impozitul şi taxa pe clădiri - Anexa nr.1; 
b) impozitul şi taxa pe teren - Anexa nr.2; 
c)   impozitul pe mijloace de transport - Anexa nr.3; 
d)    taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor  

- Anexa nr.4; 

e)  taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o 

activitate economica si a altor autorizatii similare  - Anexa nr. 5; 

f)  taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate şi Taxa 

pentru afisaj in scop de reclama si publicitate -  Anexa nr. 6; 

g)   taxe pentru activitatea de stare civilă -  Anexa nr. 7; 

h)   taxe speciale - Anexa nr. 8; 

i)   taxe extrajudiciare de timbru – Anexa nr. 9; 

j)   sanctiuni – Anexa nr. 10; 

k)   facilităţi comune – Anexa nr. 11; 

 

 Art. 2. - Anexele nr. 1– 11 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art.3.   -  Pentru plata cu anticipatie a impozitelor pe teren, pe 

cladiri şi pe mijlocul de transport datorat pentru intregul an de catre 

contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o 

bonificatie de 10%. 

 

 Art.4. -   Scutirile şi facilităţile fiscale ce se aplică pentru 

anul 2013, sunt cele prevăzute în Tilul IX din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

     Art.5. -  Neplata impozitelor şi taxelor locale reglementate 

prin prezenta hotărâre atrage după sine calcularea de dobânzi, 

penalităţi de întârziere şi sancţiuni, în contumurile prevăzute de 

actele normative în vigare. 

 

 Art.6. -   Cu data adoptării prezentei hotărârii se abrogă 

Hotărârea consiliului local Foeni nr. 52 din 28.12.2009 şi 26 din 

28.12.2012 . 

 

 Art.7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârei se 

încredintează compartimentul buget finante, taxe şi impozite locale. 

  

 Art.8. - Hotărârea a fost adoptată cu votul “pentru” a 11 

consilieri din cei 11 prezenţi la şedinţă. 

 
 Art.4. - Prezenta se comunică : 

 

- Institutiei Prefectului - Judeţ Timiş ; 

- Compartimentului buget finante, taxe si impozite locale din cadrul 

Primăriei comunei Foeni; 

- www.primariafoenit.ro;  

- Publică prin afisare; 

 

 

       Preşedinte de şedinţă, 

      KONYHAI LUDOVIC ANTON 

 

 

                      Avizat pentru legalitate 

            Secretarul comunei Foeni                                              

       Jur. CLAUDIA IONELA ŞEITAN 

 

Total consilieri 11 

Prezenţi 11 

Absenţi 0 

Pentru 11 

Împotrivă 0 
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