
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI

Ionel EPUREANU Alexandru STERIAN

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

H O T Ă R Â R E A Nr.100
din 29 decembrie 2012

privind: stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de îndată la data de 29 
decembrie 2012;

Având în vedere:
-dispoziţiile art.287 şi art.288 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale pct.224 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
aprobate prin H.G.nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

-dispoziţiile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;

-dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.1309/2012 privind aprobarea 
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

-dispoziţiile art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi rapoartele 
comisiilor de specialitate nr.2 şi 3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Art.1.-(1) Se aprobă impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începând cu anul 2013, după cum urmează:

a)-nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 
cu anul 2013, constituind Anexa nr.1;

b)-cota de impozit prevăzută la art.253 alin.(2) din Codul fiscal este de 1,2 %;
c)-cota de impozit prevăzută la art.253 alin.(6) din Codul fiscal este de 20% pentru clădirile 

care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă şi de 40% pentru 
clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

d)-bonificaţia prevăzută la art.255 alin.(2), art.260 alin.(2) şi art.265 alin.(2) din Codul 
fiscal este de 10%;

e) cota taxei prevăzută la art.270 alin. (4) din Codul fiscal este de 3%.
(2) Pentru impozitele şi taxele locale aprobate în Anexa nr.1 la H.G. Nr.1309/ 2012, se 

aplică următoarele cote adiţionale:
a)-20% la impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, la cele două categorii 

cu capacitatea cilindrică de până la 2000 cmc inclusiv, prevăzut la art.263 alin.(2) - pct.1 şi 2 din 
Codul fiscal;

H O T A R A Ş T E :



b)-20% la taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, prevăzută la art. 267 
alin. (4) din Codul fiscal.

Art.2.-(1) Impozitele şi taxele locale rezultate din aplicarea cotelor aprobate potrivit art.1 se 
calculează prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce 
depăşeşte 0,50 lei se întregeşte la 1 leu, prin adaos. Rotunjirea se aplică la fiecare tip de creanţă 
în parte, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie.

(2) Pentru orice calcule intermediare privind impozitele şi taxele locale, altele decât cele 
prevăzute la alin.(1), rotunjirea se face la leu, în sensul că orice fracţiune din acesta se întregeşte 
la un leu, prin adaos.

Art.3.-Se aprobă taxele pentru utilizarea locurilor publice, pentru utilajele şi echipamentele 
destinate în scopul obţinerii de venituri şi alte taxe locale speciale, potrivit Anexei nr.2.

Art.4.-Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice 
prevăzute la art.286 din Codul fiscal, potrivit Anexei nr.3.

Art.5.-Delimitarea zonelor în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe 
teren, aprobată până la data prezentei hotărâri, se aplică şi începând cu anul 2013.

Art.6.-Se aprobă preţurile biletelor/abonamentelor pe mijloacele de transport în comun de 
călători ale primăriei, în cazul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi li se 
decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, după cum
urmează:

a)-pentru elevii din satul Tîrlele Filiu, la ambele licee din oraşul Ianca,............... 7 lei/zi/elev;
b)-pentru elevii din satul Tîrlele Filiu, la Şcoala primară Perişoru,.................... 6 lei/zi/elev;
c)-pentru elevii din satul Berleşti, la ambele licee din oraşul Ianca,...................... 6 lei/zi/elev;
d)-pentru elevii din satul Oprişeneşti, la ambele licee din oraşul Ianca,................ 5 lei/zi/elev;
e)-pentru elevii din satul Plopu, la ambele licee din oraşul Ianca,..........................4 lei/zi/elev.
(2) Transportul elevilor efectuat cu microbuzele transferate de la minister, din satul Berleşti 

la Şcoala primară Perişoru şi din satul Oprişeneşti la Şcoala Gimnazială Plopu, este gratuit.
Art.7.-Prezenta hotărâre intră în vigoare la 01.01.2013, dată la care se abrogă prevederile

H.C.L.nr.98/2012, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Art.8.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.9.-Prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale 

prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare în Monitorul Oficial al 
Judeţului Brăila, potrivit pct.224 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
şi prin afişare pe pagina proprie de internet.

Art.10.- Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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