
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARUL COMUNEI CERASU 

 

H O T A R A R E  

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, la nivelul comunei Cerasu, 

pentru anul 2014 
 

 Luand in considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale adoptata la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997; 

 Avand in vedere prevederile: 

- art.5 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 

- titlul IX – Impozite si taxe locale din  Legea privind Codul fiscal nr.571/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- H.G.R. nr. 44 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G.R. nr. 956/2009 privind nivelurile si valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte 

taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile cu anul fiscal 2010; 

- Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- art.41 alin.(1) si alin.(4) lit.c) din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

Analizand Planul urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Cerasu 

nr.30/1999, valabilitate prelungita prin H.C.L. nr.14/15.02.2011; 

 Tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2014 in 

scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice 

zonei, pe de alta parte; 

In conformitate cu prevederile art.287 si art.292 din Codul fiscal, ale H.G. nr.1309/2012 privind 

nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimiliate si ale O.U. nr.1/2013 

pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale; 

In temeiul art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c) si art. art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 

alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

Consiliul Local al comunei Cerasu adopta  prezenta hotarare: 

 

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

a) cota de impozit pe cladiri in cazul persoanelor juridice prevazuta la art.253, alin.(2) din Legea 

privind Codul fiscal nr.571/2003, se stabileste la 1,5 %; 

b) cota de impozit pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 

2012 prevazuta la art. 253, alin.(6) din Legea privind Codul fiscal nr.571/2003, se stabileste la 20 

%; 

c) cota de impozit pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 

2012 prevazuta la art. 253, alin.(6) din Legea privind Codul fiscal nr.571/2003, se stabileste la 40 

%. 

 

 Art.2. – Bonificatia pentru plata cu anticipatie integrala pentru persoanele fizice prevazute la 

art.255, alin.(2), art.260, alin.(2) si art.265, alin.(2) din Legea privind Codul fiscal nr.571/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se stabileste, pe 2014, dupa cum urmeaza: 

a) in cazul impozitului pe cladiri, la 10 %; 

b) in cazul impozitului pe teren, la 10 %; 

c) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 10 %. 
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Art.3. – (1) Majorarea anuala, pentru anul 2014, prevazuta la art.287 din Legea privind Codul 

fiscal nr.571/2003, se stabileste astfel: 20 % la impozitul pe cladiri si terenurile situate in intravilanul si 

extravilanul comunei si 10 % la impozitul asupra mijloacelor de transport apartinand persoanelor fizice si 

juridice. 

(2) In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala prevazuta la 

alin.(1) este inclusa in nivelurile acestora prevazute in anexele nr.1-9 care fac parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 Art.4. –  (1) Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de 

construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2013, teritoriul comunei 

Cerasu se delimiteaza, dupa cum urmeaza: 

- zona A: satele Cerasu, Valea Borului si Valea Lespezii; 

- zona B: satele Slon, Valea Tocii si Valea Bradetului. 

  (2) Ierarhizarea functionala a localitatilor potrivit prevederilor Legii nr.351/2001 este urmatoarea: 

 - rangul IV – satul de resedinta, Cerasu; 

 - rangul V – celelalte sate componente ale comunei: Valea Borului, Valea Bradetului, Valea Tocii, 

Valea Lespezii si Slon. 

 (3) De asemenea, pentru determinarea impozitului pe terenurile situate in extravilanul comunei se 

vor aplica cotele aferente zonei D. 

 

 Art.5. –  Impozitul pe cladiri nu se datoreaza de persoanele ce se incadreaza in unul din cazurile 

prevazute de art.250, alin.(1) din Legea privind Codul fiscal nr.571/2003.  

 

 Art.6. –  Impozitul pe teren nu se datoreaza de persoanele ce se incadreaza in unul din cazurile 

prevazute  de art.257 din Legea privind Codul fiscal nr.571/2003. 

 

Art.9.– (1) Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Prahova in vederea 

exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului 

comunei Cerasu. 

 (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatii administratiei publice 

locale, respectiv la sediul Primariei Cerasu. 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

            NICOLAE-VICTOR FRANCU 

 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

 

 Cerasu, 23 decembrie 2013. 
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