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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind reducerea nivelurilor pentru valorile impozabile,  

impozitele şi taxele  locale pentru anul 2013 
 

Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară, 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului financiar-contabil,  raportul comisiei 

de specialitate;  
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013; 
În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 1 din 9 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

în domeniul impozitelor și taxelor locale;  
Luând în considerare și prevederile art. IV al.(1) al Ordonanței Guvernului nr.8 din 23.01.2013 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.  
In temeiul  prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „c”;  art. 45 al.(2) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată în anul 2007,  cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTARASTE: 
 

Articol unic - (1) Pentru anul 2013, prin derogare de la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 58 din 
28.09.2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele  locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă reducerea 
nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale prevăzute la Capitolul II - ,,Impozitul şi taxa pe clădiri”, Capitolul 
III – ,,Impozitul și taxa pe teren”, la Capitolul IV –,,Impozitul pe mijloacele de transport – art .263 al. (6)- Remorci, 
semiremorci sau rulote” și Capitolul V –,,Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor - Art.267 
al.(1) taxa  pentru eliberarea certificatului de urbanism (în mediul rural)” din anexă, stabilite în baza Hotărârii Guvernului 
nr. 1309/2012, până la nivelurile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 64/30.10.2009 privind 
aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele  locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile 
aplicabile începând cu anul fiscal 2010, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile pentru anul 2012.       

(2)  Articolul  7 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 58 din 28.09.2012 se modifică, se completează și va 
avea următorul cuprins: ,,Art.7 – (1) Prezenta hotărâre  intră în vigoare la data de 01.01.2013, cu excepția Capitolului II - 
,,Impozitul şi taxa pe clădiri”, Capitolului III – ,,Impozitul și taxa pe teren”, Capitolului IV –,, Impozitul pe mijloacele de transport 
– art .263 al. (6)- Remorci, semiremorci sau rulote” și Capitolului V –,,Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și 
autorizațiilor - Art.267 al.(1) taxa  pentru eliberarea certificatului de urbanism (în mediul rural)”  din anexă, care intră în vigoare 
la data de 01.01.2014.  (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri potrivit al.(1), Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Bănia nr. 64/30.10.2009 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi a amenzile aplicabile în anul fiscal 2010, cu modificările și completările ulterioare îşi încetează 
aplicabilitatea.”  
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