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EXPANERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrdre privind modifrcarca hofirhrii Consiliulai Judeleun lalomilo

nr. 7/30.01.2013 privind reglementarea unor mdsuriJinanciar-Jiscale tn domeniul taxelor gi
tarifelor din competenla Consiliului Judeleon lalomilo, pentru anul 2013

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune modificarea hotdrdrii
Consiliului Jude{ean Ialomila nr. 7/30.01.2013 privind reglementarea unor mdsuri financiar-
fiscale tn domeniul taxelor qi tarifelor din competenla Consiliului Judelean lalomila, pentru
anul 2013.

in ;edinya din data de 14 decembrie 2012 a fost aprobatd de plenul Consiliului
Judelean lalomi{a hotdrdrea nr. 76 prin care s-au stabilit taxele ;i tarifele din sfera de
competenld a consiliului judelean ce vorfi aplicate tn anul 2013. Fald de anul 2012, taxele au
fost menlinute la acela;i nivel, iar tarifele aufost reduse cu 5o/o. Dupd data emiterii hotdrdrii a
fost publicatd tn Monitorul Oficial al Romdniei nr. 898/28.12.2012 Hotdrdrea de Guvern nr.
1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele Si tascele locale Si alte taxe
asimilate acestora, precum Si amenzile aplicabile tncepdnd cu anul 2013 iar, ulterior, tn
Monitorul Oficial nr. I8 din 09.01.2a13, Ordonanla de Guvern nr. l/2013 care, prin derogare
de la prevederile Codului fiscal, reglementeazd posibilitatea autoritdlilor publice locale de a
menline taxele la nivelurile adoptate de cdtre acestea pentru anul 2012.

In contextul legislativ precizat, Consiliul Judelean lalomila a adoptat hotdrdrea
nr. 7 din 30.01.2013 prin care s-a reglementat regimul taxelor ;i tariftlor aplicabile tn anul
2013, sens tn care s-a Jdcut trimite la prevederile hotdrdrii Consiliului Judelean Ialomila
nr.76 din 14.12.2012.

Datoritdfaptului cd anexele nr. I-6 de la hotdrdrea nr. 76/2012 nu aufost preluate ;i la
hotdrdrea nr. 7/2013, aplicarea concretd a acesteia a creat unele dificultdgi atdt persoanelor
juridice, cdt ;i celor fizice pldtitoare a taxelor Si tarifelor reglementate. Pentru a evita orice
sincope din implementarea normald a unui asemenea act administrativ cu impact general la
nivelul judelului lalomila, precum ;i pentru aplicarea prevederilor actuale ale Coduluifiscal,
cu modificdrile ;i completdrile ulterioare, se impune modificarea articolului I din hotdrdrea
nr. 7/2013 tn sensul celor argumentate.

Constatdnd cd sunt tndeplinite condiliile de legalitate qi oportunitate, propun
Consiliului Judelean lalomila adoptarea hotdrdrit tnforma Si conlinutul prezentate tn proiect-
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