
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI 

HOTARARE 
Privind modificarea hotararii nr. 36/01.11.2012 privind 

stabilirea impozitelor si taxelor locale care se vor aplica in anul 2013

Consiliul Local al Comunei Platonesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :

-  prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 , cu 
modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu 
modificarile si completarile ulterioare si H.G 1050/2004 privind Codul de 
procedura fiscala si respectiv Normele de aplicare a Codului fiscal 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 44/ 2004 privind  normele 

metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare . 

- prevederile Legii nr.146/1997 actualizata privind taxele judiciare de timbru
- Legea nr. 209/13.12.2012 privind aprobarea OG nr. 30/2011 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

- Hotararea Guvernului nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începând cu anul 2013

- Expunerea de motive a  primarului. nr.3846/26.11.2012.
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

          In temeiul  art . 45 alin 2)   din Legea nr. 215 / 2001 republicata a 
administratiei publice locale .

HOTARASTE

Art.1. Se aproba majorarea taxelor si impozitelor cu 16, 05% conform ratei inflaţiei 
pe ultimii trei ani. 
 Art 2.   Se modifica  Capitolulul VIII –alte taxe al Hotararii nr. 36/01.11.2012, 
care va avea urmatorul continut :

-taxele judiciare  de timbru se stabilesc diferentiat, in acord cu prevederile 
Legii  nr.146/1997,actualizata
- taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice 13 lei / zi potrivit 
art.283, alin.(1) din Legea 571/2003

       - in cazul unei remorci auto impozitul se calculeaza potrivit art.263, alin.(6) 
din HG nr. 44/2004, si anume :



a) < 1 tona – 9 lei ;
b) < 3 tone – 34 lei ;
c) <5 tone – 52 lei .
d) >5 tone---64 lei

Art.3. Pentru plata cu anticipatie a impozitului, datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonifiatie de 
10%, atat contribuabililor persoane fizice cat si contribuabililor persoane juridice.

Art.4 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului- judetul Ialomita si 
tuturor celor interesati.

     Presedinte de sedinta                                                  contrasemneaza 
      Stanciu Neculai                                                                  Secretar 
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