
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor locale,alte 

taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile pentru anul 2018 
 în oraşul Balş 

 

 
 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 26.04.2017 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.328/21.04.2017, legal constituit, 
 
Luand act de : 

- raportul nr.5109/20.03.2017 al Biroului Impozite şi Taxe locale din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
- expunerea de motive a primarului orasului Bals; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals; 

Avand in vedere prevederile:  
- Titlului IX „Impozite si taxe locale”, art.453-495 din  Legea nr.227/2015 – Codul Fiscal; 
- Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala;  

- Art.5 alin.1 lit.a),art.16 ,art.27,art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru; 

- O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru; 

-  prevederile art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata; 

- Art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- Art.36 alin.2 lit.b), coroborat cu alin.4 lit.c) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit.c) si ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Adopta prezenta  

                                                                 HOTARARE    
 

Art. 1. Se aprobă nivelul valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2018 in oraşul Balş, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aproba plafonul obligatiilor fiscale restante la sfarsitul fiecarui semestru in privinta carora 

organul fiscal are obligatia publicarii listei debitorilor care le inregistreaza,conform anexei nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aproba plafonul creantelor fiscale restante aflate in sold la data de 31.12.2017 care se anuleaza, 

potrivit anexei nr.3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aproba criteriile in functie de care se stabilesc contribuabilii mari si mijlocii, precum si listele cu 
respectivii contribuabili, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aproba acordarea de scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri conform anexei 

nr.5 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 6. 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, precum şi scutirile şi 
reducerile acordate pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7. Pentru plata integrală a impozitului şi a taxelor locale până la data de 31.03.2018 se acordă o 

bonificaţie de 10% din suma totală. 

Art.8. Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2018 , data la care isi 
inceteaza apicabilitatea Hotararea Consiliului Local Bals nr.65/22.12.2016. 

Art. 9. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, 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.  
 

 

                                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                         BADANOIU MARIAN OVIDIU 
 
 
 
                                                                                                                                    Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                                             lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                                         SECRETAR, 
                                                                                                                                                    Jr. Dinu Constantin  
Bals,26.04.2017 
Nr.31 
(Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi) 
 


