
I ROMANIA
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HOTARAREA NR, 5
privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor §i taxelor locale

pentru anul 2013, aplicabile incepand cu 01 .02.2013

Consiliul Local al ora§ului Urlati, judetul Prahova;
Vazand proiectul de hotarare privind aprobarea valorilor impozabile,

impozitelor §i taxelor locale pentru anul 2013, aplicabile incepand cu
01 .02.2013, initiat de Primarul ora§ului Urlaji ;

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului orasului Urlaji si
Raportul de specialitate nr. 1843/3 1.0 1.20 13 al Biroului Impozite §i Taxe Locale
din cadral Primariei ora§ului Urlati ;

In baza prevederilor art.288 alin.l din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificarile §i completarile ulterioare ; ale H.G. nr. 44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal ; ale H.G. nr. 1309/20 12 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele §i taxele locale §i alte taxe asimilate acestora, precum §i
amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013 §i art.IV alin.(l) din Ordonanta
Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal §i reglementarea unor masuri financiar-fiscale ;

In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;

HOTARA$TE :

Art. 1. Se aproba valorile impozabile, impozitele §i taxele locale pentru
anul 2013, aplicabile incepand cu 01.02.2013, in cotele §i sumele fixe ce
figureaza in Anexa I, parte integranta din prezenta hotarare.

Art2. Persoanele fizice care la data de 01.02.2013 au achitate toate
obligatiile, vor putea beneficia de bonificajia de 10% daca achita integral
diferentele rezultate, pana la data de 30.09.2013.

Art. 3. (1) Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemneaza
Biroul Impozite §i Taxe Locale, Biroul Urbanism, Registrul Agricol §i
S.P.C.L.E.P. din cadrul Primariei ora§ului Urlati.

(2) Prezenta hotarare se va comunica, prin grija Secretarului
ora§ului Urlati, Institufiei Prefectului jude|ului Prahova §i se va aduce la
cuno§tinta publica prin afi§are la sediul Primariei ora§ului Urlati.

Data in Urlati, azi 31 ianuarie 2013.
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