ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARIRE

privind aprobarea modificarii Hotaririi Consiliului
Local Gaesti nr. tO2/2015 privind impozitele si
taxele locale Pe anul 2016

Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
-expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;
-raportul nr. Lg432h 9.11.2015. intocmit de d-na ec. stoica Marioara prin care se
propune modificarea H.C.L. nr. L02/2015 privind impozitele si taxele locale pe anul 2Ot6;
-raportul comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat din
cadrul Consiliului Local Gaesti;
-prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernulutnr.50/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 227 /}OLS privind Codul fiscal si a Legii nr. 207 /2015

privind Codul de Procedura Fiscala;
-prevederile art. 36 alin. 4lit. c din Legea nr.2L5/2001 privind administratia
publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
ln temeiul art.45 alin.2lit. c din Legea administratiei publice locale nr.2L512001 cu
modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art. 1- Se aproba modificarea Hotaririi Consiliului Local nr. L02/2015 privind
impozitele sitaxele locale pentru anul 2016 astfel:
Capitolul Vll - Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor
activitati.
Art. 20 alin. 1 se modifica siva avea urmatorul cuprins:
,, persoanele a caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561 Restaurante,563 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati
creative si distractive, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN,
actualizata prin ordinul presedintelui INS nr.33712007 privind actualizarea Clasificarii
activitatilor din economia nationala - CAEN, datoreaza bugetului local al orasului o taxa
pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea acestor activitati in
functie desuprafata aferenta activitatilor respective.

Achitarea taxelor nu tine loc de autorizatie pentru desfasurarea activitatii
respective, Taxele sunt cuprinse in Anexa nr. 5/b la prezenta hotarire"
Taxele din Anexa nr.5/b nu se aplica persoanelor care desfasoara astfel de
activitati cu ocazia unor manifestari cultural - artistice , sportive, sociale organizate de
primaria orasului.
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind desfasurarea activitatilor precizate
mai sus se achita integral pentru tot anul in curs pina la data de 31 martie dupa care se
calculeaza majorari.
Pentru sediile sau punctele de lucru nou infiintate, cererea pentru eliberarea
autorizatiei, insotita de documentatia necesara, se depune la primaria orasului Gaesti, pina
la finele lunii in care si-a propus sa inceapa activitatea , iar majorarile de intirziere se
datoreaza incepind cu data de 1 a lunii urmatoare.
ln cazul punctelor de lucru cu activitate sezoniera, cererea pentru eliberarea
autorizatiei, insotita de documentatia necesara, se depune la sediul Primariei oras Gaesti
pina la finele lunii in care a inceput activitatea , iar majorarile de intirziere se datoreaza
incepind cu data de 1 a lunii urmatoare. Autorizatia pentru punctele de lucru cu activitate
sezoniera se elibereaza doar pentru anul in curs. Suprafata pentru care se taxeaza
eliberarea/vizarea autorizatiei nu include si suprafata ocupata de terasa sezoniera din fata
propriei unitati.
Taxa pentru eliberareaf vizarea anuala a autorizatiei nu se restituie chiar daca
autorizatia a fost suspendata sau anulata, dupa caz.
Orice mentiune in autorizatie se va efectua la solicitarea scrisa a titularului
autorizatiei, care are obligatia de a declara la Primaria orasului Gaesti, atit modificarile care
au survenit, cit si incetarea activitatii respective, in termen de 15 zile calendaristice de la
aparitia acestora.
Functionarea fara autorizatia emisa de Primaria orasului Gaesti sau fara viza
anuala a acesteia, a oricrui sediu sau punct de lucru inregistrat in grupele CAEN 561,563,
g32,constituie contraventie si se sanctioneaza cu suspendarea activitatii pina la
eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei respective si amenda in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.
Modelul de autorizatie si procedura de eliberare/vizare a acesteia se stabilesc
prin dispozitia primarului orasului Gaesti.,,
Art. 2 - Se aproba modificarea Anexei nr.5/b la H.C.L. ff. L02/2015 conform anexei
la prezenta hotarire.
Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului
Gaesti si compartimentul comercial din cadrul primariei Gaesti.
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