
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ  
- CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E A   NR.58 
privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2014 

 
 Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa întrunit în şedinŃa sa 
ordinară din data de 28.06.2013  ;  
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. Viceprimar Farcaş Daniel-
IonuŃ, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local nr. 1, 2 şi 3, precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2012 în 
scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice 
zonei, pe de altă parte ; 

Văzând prevederile art.9 pct.3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

În conformitate cu prevederile art.108 din Constitutia Romaniei, prevederile art.292, art.294, alin.7, 
si al art. 295, alin.(12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevederile art.221^5, pct.78 din Ordonanţa de Guvern nr.30/31.08.2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi prevederile art. 282-283, art. 287 - 288 precum şi 
cele ale art. 292 din Legea nr. 571/22.12.2003 privind Codul fiscal, republicată şi modificată cele ale Legii 
nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, 
aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa la Normele Metodologice 
de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal,  aprobate prin H.G. nr.44/2004, astfel cum a fost 
modificată şi înlocuită de Anexa din H.G. nr.1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007, 
Codul de Procedură Fiscală, republicat în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,  O.G. nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Legii 
nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale  cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 
1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu  anul 2013 ;  

În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit.  „b” şi alin. (4) lit. „c”  din Legea nr. 215/2001 republicată  cu 
modificările şi completările ulterioare ;  

În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată , 
 

H O T Ă R Ă Ş T E   
  

Art.1- Nivelul impozitelor şi taxelelor locale pentru anul 2014 se menţine la nivelul stabilit pentru 
anul 2013, conform anexa care face parte integrante din prezenta hotărâre; 

Art.2. Nivelurile pentru valorile impozabile şi taxele locale şi alte taxe asimílate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începand cu anul fiscal 2014, ramân la nivelul anului 2013, cu menţiunea că vor fi 
modificate numai în cazul indexării valorilor de către Guvern. 
              Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului JudeŃului 
ConstanŃa pentru control şi verificarea legalităŃii, domnului Viceprimar al comunei 
Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, Biroului Contabilitate, Buget- FinanŃe, Impozite şi Taxe, 
în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.  
              Art. 4 –  Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de 12 voturi „pentru”,  0  voturi 
„împotrivă” ,  1 abţinere,  din totalul de 13 voturi exprimate. 
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