
H O T Ă R Â R E
Referitor la: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

în oraşul Balş

Având în vedere
- Referatul numărul 11569/16.12.2013 al Biroului Impozite şi Taxe locale din cadrul

Primăriei oraşului Balş;
- prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele

şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile,
- Raportul nr. 279/18.12.2013 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială,

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) în coroborare cu alin. (4) lit. c) şi art. 45 alin. (1)

din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă nivelul valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2014 în oraşul Balş, conform anexei nr.
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor de la
plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri mici, pentru
anul 2014, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul
Primăriei oraşului Balş, Biroului Impozite şi Taxe Locale pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Tucan Dumitru

Avizat pt. Legalitate conform, art. 117,
lit a) din Legea nr. 215/2001

SECRETAR
Jr. Dinu Constantin

Balş, 23.12.2012
Nr. 134
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 134/23.12.2013

REGULAMENT
privind procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor de la plata impozitului

pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri mici,
precum şi scutirile şi reducerile acordate pentru anul 2014

Art. 1. Persoanele fizice care beneficiază de reducere sau scutire de la plata impozitului pe
clădiri şi teren, în anul 2014, sunt:
a) persoanele fizice care în anul 2014 beneficiază numai de ajutor social în baza Legii nr.416/2001,
privind venitul minim garantat;
b) persoanele fizice ce gospodăresc proprietatea de la adresa de domiciliu şi nu realizează niciun fel de
venit în anul 2014.

Art. 2. Persoanele fizice enumerate la art.1 lit. a) beneficiază de reducere de la plata impozitului
pe clădiri şi teren în procent de 50%, iar persoanele fizice enumerate la art.1 lit. b) beneficiază de
scutire de la plata impozitului pe clădiri şi teren.

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă numai pentru clădirea
şi terenul situat la adresa de domiciliu a solicitantului, doar atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile de
la art.1 din prezenta.

Art. 3. Înlesnirile la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă numai pe bază de cerere
scrisă însoţită de următoarele acte:
- copii de pe actele de identitate ale tuturor persoanelor care domiciliază la adresa respectivă;
- acte doveditoare ale proprietăţii (contract de vânzare-cumpărare, autorizaţie de construire, certificat
de moştenitor, titlu de proprietate, hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă etc.)
- adeverinţă privind încadrarea în condiţiile Legii 416/2001 eliberată de compartimentul de specialitate
din cadrul primăriei;
- adeverinţă de la Circumscripţia Financiară cu veniturile realizate în anul 2013 (adeverinţa se ia către
persoanele prevăzute la art. 1 lit. b);
- ancheta socială privind situaţia socială a solicitantului, efectuată de compartimentul de specialitate din
cadrul primăriei numai pentru persoanele prevăzute la art. 1 lit. b);
- orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii.

Art. 4. Pe baza actelor depuse de solicitant, personalul compartimentului de specialitate
întocmeşte o notă de constatare ce va cuprinde propunerea de aprobare a cererii şi o înaintează
primarului spre aprobare.

Art. 5. Termenul de soluţionare a cererii de acordare a facilităţilor fiscale este de 30 de zile de
la data înregistrării la Biroul Impozite şi Taxe.

Art. 6. În cazul în care cererea de acordare a facilităţii fiscale va fi respinsă în urma analizării
documentelor depuse de către solicitant, personalul din cadrul compartimentului de specialitate va
comunica solicitantului, în scris, în termen de 30 zile, motivele respingerii.

Scutiri şi reduceri acordate pentru anul 2014

Art. 1. Cota de impozit pentru clădirea aparţinând Fundaţiei pentru Tineret Olt Balş este de
0,25 % din valoarea de inventar.

Art. 2. Se scuteşte de la plata impozitului clădirea situată pe str. Nicolae Titulescu nr. 19,
folosită ca sediu pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Balş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TUCAN DUMITRU


