Consiliul Local al orasului Comfinesti, judqul Bacàu, intrunit in sedinta ordinara in
data de 15.12.2015;
Avãnd In vedere:
- referatul nr. 50255/04.11.2015 intocmit de Serviciului Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului
de specialitate a! Primarului Orasului Comanesti;
- expunerea de motive a domnului Primar al Orasului Comanesti, inregistrata cu numarul
50257/04.11.2015;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Comàne$i;
In conformitate cu:
- prevederile Constitutiei Romaniei, care la art. 56, aim. (1) prevede ca ,,Cetatenii au obligatia sa
contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.";
- prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale, din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal;
- prevederile Legii fir. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- prevederile art. 20 si art 30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
•prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor;
- prevederile Ordonantei de Urgen;ã a Guvemului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificàrile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 7 aIm. (1), (2) si (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionalã in
administratia publi, republicata;
-prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a P/-a Reeaua de localitàçi;
-prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvemului 195 / 2005 privind protectia mediuiui cu modificarile
Si completarile ulterioare
- prevederile H.G. nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementarilor de aplicare a O.G. nr. 71 / 2002
privind organizarea servici br de administrare a domeniubui public si privat;
- prevederile Legii nr. 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu
modificarile si completarile ubterioare;
- prevederile Legii nr. 114/1996 privind legea bocuintei;
- prevederile Legii nr. 7/1996 privind legea cadastrului si publicitatii imobiliare;
- prevederile art. 7 abin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenba decizionalã in
administratia publica, republicatã;

In temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b) , aIm (4) lit.c) si al
prevederilor art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale, republicatà, cu modificàrile si completárile ulterioare, adopta urmatoarea

iIQiTI1R1A1EiE1
Art.!. Consiliul Local a! orasului Comänesti, stabilete impozitele si taxele
locale pentru anul 2016 In orasul Comãnesti, conform Anexel nr.1, care face parte
integrantä din prezenta hotàrâre.
Art.2. Se aprobà taxele locale speciale pentru anul 2016, In conformitate
cu Anexele nr.2, 2A, 2B, care fac parte integrantã din prezenta hotärâre.
Art.3. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri si a
impozitului pe mijloace!e de transport, datorate pe intregul an de cätre contribuabili
pãnã Ia data de 31 martie a anului respectiv, bonificatia stabilita este:
a) In canl impozitului pe clädiri
- 10%
b) In cazul impozitului pe teren
- 10%
c) In cazul impozitului pe mij!oacele de transport - 10%
Art.4. Procedura de acordare a facilita;i!or fiscale la categoria de
persoane prevàzutä la art.456, a!in.2) lit.k, este prevazutà in Anexa nr3, care face parte
integrantà din prezenta hotàrâre.
Art.5. Se aprobä taxele pentru folosirea unor terenuri In scop agricol Si
neagrico!, In baza unor contracte de Inchiriere sau concesiune, in conformitate cu
Anexa nr.4, care face parte integrantã din prezenta hotArãre.
Art.6. Se aprobä tarifele de bazá lunare pentru spa;ii cu alta destinatie
decât locuinte, In conformitate cu Anexa nr.5, care face parte integrantã din prezenta
hotärâre.
Art.7. Pentru determinarea impozitului pe c!adiri si a taxei pentru
eliberarea autorizaçiei de construire In cantl persoane!or fizice si juridice, precum si a
impozitului pe teren pentru anul 2016 delimitarea zonelor in intravilanul localitatii se
face conform Anexa nr.6 care face parte integrantá din prezenta hotãrâre.
Art.!O. Pentru determinarea impozitului pe terenurile situate in
extravilanul loca!itàtii, delimitarea zone!or In extravilanul !ocalitátii se face conform
Anexei nr.6A care face parte integrantà din prezenta hotàrâre.
Art.!!. Creante!e fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie
2015, mai mici de 10 lei se anuleazã, conform prevederi!or art.266, alin.(5) si (6) din
Legea 207/2015 cu modificärile si completãri!e ulterioare privind Codul de Procedura
Fiscalã.
Art.12. Prezenta hotarâre se comunicà Prefectului judeului Bacäu,
Primarului orasului Comanesti, directiilor si serviciilor interesate din cadrul UATOrasul Comanesti, pentru ducere la indeplinire.
Initiatori,
Avizat pentru !ega!itate,
PRIMAR,
Secretaru! orasului,
Ec. Viorel Miron
jurist Da ela Chirilä
Sefse.
Ionuttt_
Nr.
Din
2

£11 !? nr.1
la Froiectul de Hotarare a Consiliuhii Local
TABLOUL
CUPRINZAND VALORILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE
ASIMILATE ACESTORA, PRECUM Sl AMENZILE APLICABILE
INCEPAND CU ANUL FISCAL 2016
PCT. 1. CODUL FISCAL - TITLUL IX- IMPOZITE SI TAXE LOCALE
CAPITOLUL I
Dispozitii generale (art. 453 din legea 227/2015)
Expresiile de mai jos an urmàtoarele semnificatii:
a) activitate economicã - once activitate care constA in furnizarea de bunuri, servicii si lucràri pe o
piata;
b) clàdire - once constructie situatà deasupra soluluisi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de
denumirea oH de folosinta sa, si care are una sau mai multe IncAperi cc pot servi la adãpostirea
de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, jar
elementele structurale de bazà ale acesteia sunt peretii Si acoperiul, indiferent de materialele din
care sunt construite;
c) cladire-anexa - cladiri situate in afara clAdirii de locuit, precum: bucàtárii, grajduri, pivnite,
camäri, pàtule, magazii, depozite, garaje si altele asemenea;
d) clàdire cu destinaçie mixtà - clàdire folosità atât in scop rezidential, cat si nerezidential;
e) clàdire nerezidentiala - oHee cladire care nu este rezidentialä;
fl cladire rezidentiala - constructie alcãtuitã din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu
deperidinçele, dotàrile si utilitàtile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane
sau familii;
g) nomenclaturà stradala - lista care contine denumirile tuturor stràzilor dintr-o unitate
administrativ-teritorialã, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradä in parte, precum
si titularul dreptului de proprietate al fiecãrui imobil; nomenclatura stradalA SC organizeazá PC
fiecare localitate ruralã si urbanA si reprezintA evidenta primarA unitarA care servete la atribuirea
adresei domici1iului/reedinçei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum si a fiecArui
imobil, teren si/sau clAdire;
h) rangul unei localitAti - rangul atribuit unei localitati conform legii;
i) zone din cadrul IocalitAtii - zone stabilite de consiliul local, in functie de poziia terenului façA de
centrul localitAçii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitAti
administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,
registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidence agricole
sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.

CAPITOLUL II
IMPOZITUL SI TAXA FE CLAIMRI (art. 455-462 din legea 227/2015)
1. Once persoanA care are in proprietate o cladire situatA in Romania datoreazA anual iinpozit
pentru acea clAdire.
2. Incepand cu anul 2016 impozitul!taxa pe clAdiri se calculeaza diferit in fünctie de scopul in
care este utilizata acea clAdire, find definite trei categorii, astfel:
• cladire rezidentiala - constructie alcAtuita din una sau mai multe camere folosite
pentru locuit, cu dependintèle, dotArile si utilitAtile necesare, care satisface cerinçele
de locuit ale unei persoane sau familii;
• clAdire nerezidençialA - oHce clAdire care nu este rezidençialA;

clàdire cu destinatie mixtã - cladire folositA atât in scop rezidential, cat si
nerezidential;
3. Pentru cladmie proprietate publicà sau privatã a statului oH a unitàtilor administrativteritoriale, concesionate, Inchiriate, date in administrare oH in folosintA, dupà caz, oncãror
entitài, altele decât cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezintà sarcina
fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin;A, dupa
caz, in conditii similare impozitului pe clàdiri.
•

A) IMPOZITUL PE CLADIRI PERSOANE MICE
COTA IMPOZIT
aplicabila
valorii impozabile
2
0,1%
1,3%
+ cota aditionala 16% =
1,5%
2%

TEMEI LEGAL

TIPUL CLADIRLI

Art. 457 alin 1
1) cladiri rezidentiale si cladiri-anexa
Art. 458 alin 1
2) cladiri nerezidentiale
reevaluate/construite/dobandite in ultimii 5 ani coroborat cu
art 489
anteriori anului de referinta
Art. 458 alin 4
3) cladiri nerezidentiale
reevaluate/construite/dobandite inainte de ultimii
5 ani anteriori anului de referinta
4) cladiri nerezidentiale utiizate pentru activitati Art. 458 alin 3
din domeniul agriculturil
5) cladiri en destinatie mixta
Art. 459

0,4%
Impozitul se detennina
prin insumarea
impozitului calculat pentru
suprafata folosita in seep
rezidential cu impozitul
calcutat pentru suprafata
folosita in scop
nerezidential

A.I. VALORILE IMPOZABILE in cazul clädirilor rezidentiale detinute de persoane Mice
Art. 457 all. (2) Valoarea impozabilã a clàdirii, exprimatã in lei, se determinã prin Inmultirea
suprafetei construite desfàsurate a acesteia, exprimatà in metri patrati, cu valoarea impozabilà
corespunzàtoare, exprimatä in lei/mp, din tabelul urmãtor:
-

II

Valoarea imozabiIà
- lei/m Cu mnstaiaçii de apã,
Fàrà instaiatii de apã,
canahzare, electnce
.. canalizare, electnce
si incaizire (conditri
sau incaizire
cumulative)

Tipul clàdirii

A. Ciädire CU cadre din beton armat sau cu perei
exteriori din cäràmidà arsä sau din once alte
matenale rezultate in urma unui tratament termic
si/sau chimic

1.000

600

B. Ciãdire cu peretim exteriori din lemn, din piatrá
naturalà, din càràmidà neansã, din vàlàtuci sau din
once alte materiaie nesupuse unui tratament
termic silsau chimic

300

200

S

C. ClAdire-anexa cu cadre din beton armat sau cu
175
200
pereti exteriori din caramidà arsà sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui tratament termic
si/sau chimic
D. Clàdire-anexa cu pereii exteriori din lemn, din
125
75
piatrà naturalã, din càràmidà nearsà, din vàlAtuci
sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic
E. in cazul contribuabilului care detine la aceeasi 75% din suma care s- 75% din suma care sadresa Incàperi amplasate la subsol, demisolsi/sau
ar aplica clàdirii
ar aplica clàdirii
la mansardã, utilizate ca locuintà, in oricare dintre
tipurile de clàdiri prevàzute la lit. A-D
F. in cazul contribuabilului care deçine la aceeai 50% din suma care s- 50% din suma care sadresã incàperi amplasate la subsol, la demisol
ar aplica clàdirii
ar aplica clàdirii
si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decât
eel de locuinta, in oricare dintre tipurile de clàdiri
prevãzute la lit. A-D
> In cazul unei clàdiri care are pereii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clàdirii se identified in tabelul de mai sus valoarea impozabilá cea mai mare
corespunzãtoare materialului cu ponderea cea mai mare.
> Suprafata construità desfäsuratã a unei clãdiri se determinã prin insumarea suprafetelor
sectiunilor tuturor nivelurilor cladini, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la
subsol sau la mansardà, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca Iocuintà, ale scàrilor Si
teraselor neacoperite.
> Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,
atunci suprafata construitä desfäuratà a clädirii se determinä prin inmulçirea suprafeçei utile a
cladini cu un coeficient de transformare de 1,4.
> Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus, intervine aplicarea anumitor coeficienti si
procente In vederea stabilirii valorii impozabile a clAdirilor astfel:
1. Coeflcientii de corecie in cazul impozitului pe clädiri in fbncçie de zona in care este
amplasata clãdirea sunt:
ZonaB
ZonaC
ZonaD
ZonaA
2,3
NOTA

2,2

2,1

2,0

GRASUL COMANESTI este localitate de rangul III conform
Legli nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului national - Secçiunea a IV-a Reçeaua de localitati

2. In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8
apartamente, coeficientul de corectie prevàzut in tabelul de mai sus se reduce en
0,10.
3. Valoarea impozabilà a cladini, se reduce in functie de anul terminãrii acesteia, dupä
cum urmeazà:
a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 30%, pentru clAdirea care are o vechime cuprinsã intre 50 de ani si 100 de
ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsã intre 30 de ani si 50 de
ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referintA.
> In cazul clãdirii la care au fost executate lucrãri de renovare majorã, din punct de vedere fiscal,
anul terminárii se actualizeazà, astfel cà acesta se considerá ca find cel In care a fost efectuatà
receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majorã reprezintã actiunea complexa care cuprinde
obligatoriu lucràri de interventie la structura de rezistentà a clàdirii, pentru asigurarea cerinçei
fundamentale de rezistenta mecanicã Si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare,

modemizare, modificare sau extindere, precum si, dupà caz, alte lucràri de interventie pentru
mefitinerea, pe intreaga durata de exploatare a clàdirii, a celorlalte cerinte fundamentale
aplicabile constructiilor, conform legii, vizãnd, in principal, creterea performantei energetice
si a calitàtii arhitectural-ambientale si functionale a cladirii. Mul terminärii se actualizeaza in
conditiile in care, la terminarea lucràrilor de renovare majorã, valoarea clàdirii crefle cu ccl
putin 50% fata de valoarea acesteia la data Inceperii executàrii lucrárilor.
Persoanelefizice care au In proprietate doud sate mai multe clddiri rezidentiale, cola de
impozitare prevazuta la pct A) a/in. 1 se majoreaza dupà cum urmeazà:
a) cu 10% pentru prima ciddire In afara celei de la adresa de domiciliu;
b,) cu 30%pentru a doua clddire In afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 50%pentru a treia clddire si urmdtoarele In afara celei de la adresa de
domiciliu.
+ Cladirile rezidentiale dobandite prin succesiune legala flu fac obiectul
aplicarii majorarilor sus mentionate.
A.2. VALORILE IMPOZABILE in cazul clädirilor nerezidentiale detinute de persoane fizice
Art. 458 aIm (1) coroborat cu art 489 hi cazul clädirilor nerezidentiale, impozitul PC clàdiri se
calculeazá prim aplicarea unei cote de 1,3% + cota aditionala 16% = 1,5% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultatã dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat In ultimii 5
ani anteriori anului de referinçà;
b) valoarea finala a lucràrilor de constructii, In cazul clàdirilor noi, construite in ultimii 5 ani
antenori anului de referintA;
c) valoarea clãdirilor care rezulta din actul prin care se tramsferà dreptul de proprietate, In
cazul cladirilor dobândite in ultimii 5 ani antenon anului de referinta.
° Prin exceptie, impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor/Izice,
cola de impozitareprevazuta la pet A.2 se stabileste la 1,95% din valoarea impozabila a
cladirii daca:
1. valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizatexte
este mai mica decal valoarea de impozitare stabilita conform art 457 din Legea
22 712015 privind Codul fiscal;
2. valoarea/Inala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi este mai mica decat
valoarea de impozitare stabilita conform art 457 din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal;
3. valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate
este mai mica decat valoarea de impozitare stabilita conform art 457 din Legea
227/2015 privind Codul fiscal
Art. 458 aIm (3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor
fizice,utilizate pentru activitáti din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeazà prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clàdirii.
Prin exceptie, impozitul pentru clddirile nerezidentiale aflate In proprietatea persoanelor
fizice,utilizate pentru activitâ,ti din domeniul agricol se aplica cota de impozitare prevazuta la
pet A.2 daca nu se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
1. safie inregistrati la ONRC ca PFA, II sate IF conform OG 44/2008 privind desfasurarea
activitatilor econotnice de catre persoanelefizice autorizate, intreprinderile individuale si
intreprinderilefamiliale;

2. so desfasoare o activitate agricola pentru care venitul net anual se determina pe baza
date/or din contabilitatea in partida simpla.

Art. 458 aIm (4) in cazul in care valoarea cladirii flu poate fi calculata conform art 458 aim
(1) lit, a), b) si c), impozitul se calculeazà prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile a
cladirii, determinata conform punctului A.!
A.3. VALORILE IMPOZABILE PC clãdirile cu destinatie mixtä aflate In proprietatea
persoanelor fizice
Art. 459 alin (1) in cazul clädirilor cu destinaçie mixtã aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosità in scop
rezidential cu impozitul determinat pentru suprafaça folosita in scop nerezidential.
In cazul in care la adresa cladirii este Inregistrat un domiciliu fiscal la care flu se desMoarà
nicio activitate economicà, impozitul se calculeazä in conditii similare celui stabilit pentru
clàdirile rezidentiale, conform punctului A.1.
) Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi
evidençiate distinct, se aplicà urmàtoarele reguli:
1. in cazul in care la adresa cladirii este Inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfàsoarà nicio activitate economica, impozitul se calculeaza in condiii similare celui
stabilit pentru cladirile reziden;iale;
2. in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfAoara
activitatea economicá, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei
care desrasoara activitatea economicà, impozitul pe clädiri se calculeazà in conditii
similare celui stabilit pentru cladirile nerezidentiale.
A.4. TAXA FE CLADIRI
Art. 461 aIIm (11) Taxa pe cladiri se datoreazà pe perioada valabilitatii contractului prin care se
constituie dreptul de concesiune, inchiriere, administrare oH folosina. In cazul contractelor care
prevàd perioade mai mici de un an, taxa se datoreazà proportional cu intervalul de timp pentru care s-a
transmis dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinçä.
> Persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligaçia sA depunà o declaratie la organul fiscal
local in a cãrui razã teritoriala de competenta se afla cladirea, pânà la data de 25 a lunii
urmãtoare celei in care intrA in vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare oH folosintä, la care anexeaza 0 copie a acestui contract.
> In cazul unei situatii care determinà modificarea taxei pe clàdiri datorate, persoana care
datoreazà taxa pe clAdiri are obligaçia sà depunà o declaraçie la organul fiscal local in a càrui
razà teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmàtoare celei in care
s-a Inregistrat situatia respectivã.
A.5. Declararea, dobândirea, Instrainarea si modificarea clädirilor
> Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate
cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
A.5.1. Declararea clädirilor
Art. 461 aIim (4) Declararea clàdirilor In vederea impunerii si inscnierea acestora in evidentele
autorita;ilor admmnistratiei publice locale reprezintã o obligaçie legalà a contribuabililor care detin
in proprietate aceste imobile, chiar dacà ele au fost executate fàrä autorizatie de construire.
> In cazul extinderii, imbunãtãçirii, desfimntarii paijiale sau al altor modificàri aduse unei cladiri
existente, inclusiv schimbarea integralà sau partialà a folosintei, precum si in cazul reevaluàrii
unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna o nouã declara;ie de impunere la organul fiscal
local in a cärui razà teritorialä de competentà se aflà clàdirea, in termen de 30 de zile de la data
modificarii respective si datoreaza impozitul pe ciãdiri determinat in noile cond4ii incepând cu
data de I ianuarie a anului urmätor.
> Depunerea deciaratiilor fiscale reprezintà o obligaçie si in cazul persoanelor care beneflciaza de
scutiri sau reduceri de la piata impozituiui sau a taxei pe ciàdiri.
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A.5.2. Dobândirea clàdirilor
> In cazul dobândirii sau construirii unei clàdiri in cursul anului, proprietarul acesteia are
obligaia sa depunà o declaratie la organul fiscal local in a càrui razã teritoriala de competenà
se afla clädirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii Si datoreazà impozit pe clàdiri
mncepand cu data de I ianuarie a anului urmAtor.
> Pentru cladirile nou-construite, data dobandirii clãdirii se considerà dupã cum urmeazà:
a) pentru clãdirile executate integral inainte de expirarea termenului prevàzut in
autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de recepie, dar flu mai târziu
de 15 zile de la data terminãrii efective a lucrãrilor;
b) pentru clAdirile executate integral la termenul prevAzut in autorizatia de construire, data
din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de recepie in termenul
prevázut de lege;
c) pentru clãdirile ale cAror lucrari de constructii nu an fost finalizate la termeriul prevázut
in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitaii
autorizatiei, in conditiile legii, la data expirãrii acestui termen si numai pentru suprafaa
construitä desfàsuratã care are elementele structurale de bazA ale unei clàdiri, in speça
pereti Si acoperi. Procesul-verbal de receptie se intocmete La data expirarii termenului
prevãzut in autorizatia de construire, consenmandu-se stadiul lucràrilor, precum si
suprafata construità desfäurata in raport cu care se stabilete impozitul pe clãdiri.
A.5.3.Instráinarea si modificarea clädirilor
> In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei clàdiri este transmis in cursul unui an fiscal,
impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra cládirii la data de
31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instràineazä.
> In cazul extinderii, Imbunatatirii, desflinçàrii pa4iale sau al altor modificãri aduse unei clàdiri
existente, inclusiv schimbarea integrala sau partialà a folosintei, precum si In cazul reevaluarii
unei clàdiri, care determinA creterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaia sã
depuna o nouã declaratie de impunere la organul fiscal local in a càrui razã teritorialà de
competentã se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data modificàrii respective si
datoreazà impozitul pe clAdiri determinat in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a
anului urmàtor.
> In cazul desflintárii unei clàdiri, proprietarul are obliga;ia sá depunà o nouA declaratie de
impunere la organul fiscal local in a carui razà teritorialà de competenta se aflà clàdirea, in
termen de 30 de zile de la data demolàrii sau distrugerii si inceteazà sà datoreze impozitul
incepand cu data de I ianuarie a anului urmätor, inclusiv in cazul clàdirilor pentru care nu s-a
eliberat autorizaçie de desfiinçare.
> Daca incadrarea clàdirii in funcçie de zonã se modified in cursul unui an sau in cursul anului
intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clàdiri, impozitul se
calculeazà conform noii situatii incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmàtor.
cr

In cazul unei clddiri care face obiectul unui contract de leasing Jinanciar, pe Intreaga duratd a
acestuia se api/cd urrndtoarele reguh:
a) impozitulpe clddiri se datoreazd de locatar, Incepánd cu data de 1 ianuarie a anului
urmátor celui In care a fost Incheiat contractul;
b) In cazul mncetdrii contractului de leasing, impozituipe ciddiri se datoreazd de locator,
Incepánd cu data del ianuarie a anului urmdtor Incheieriiprocesului-verbal de
predare a bunului sau a altor documente similare care atestd intrarea bunului in
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c,) atát locatorul, cat $ iocatarul an obliga,tia depunerii declara,tieifiscale la organul
fiscal local in a cárui razd de competen,td se afid clddirea, In termen de 30 de zile de la
data finalizdrii contractului de leasing sau a Incheierii procesuiui-verbal de predare a
bunului sau a altor documente similare care atestd intrarea bunului In posesia
locatorului ca urmare a rezilieril contractului de leasing Insolitd de o copie a acestor
documente.

cr In cazulpersoanelorfizice care incheie contracte defiducie conform Codului civil, impozitele

si taxele locale ciferente masel patrimonialefIduciare transferate in cadrul opera,tiunhi de
fIducie stint pldtite de càtreftduciar la bugetele locale ale unita/ilor administrativ-teritoriale
unde sunt Inregistrate bunurile care fac obiectul operaf iunU defiducie, cu respectarea
prevederilorprezentuhui titlu, Incepánd cu data de intái a lunii urmátoare celei in care afost
incheiat contractul defiducie.
A.6. FLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI
> Impozitul pe cladiri so plàtoste anual, in douã rate egale, pânà la datelo do 31 martie si 30
septembrie, inclusiv.
> Plata cu intarziere a taxelor si impozitelor datorate bugetului local, atrago dupa sine majorari
do intarziere.
> Nivelul majorãrii do mntârziero este do 1% din cuantumul obligaçiilor fiscalo principale
neachitato in tormon, calculata pentru flecare lunä sau fractiune do lunà, mncepând CU Z1U
imediat urmãtoare tennenului do scadenta si panà la data stingerii sumei datorato, inclusiv.
> Fentru plata Cu anticipatie a impozitului PC cládiri, datorat pentru Intregul an de cátre
contribuabili, pânä la data de 31 martie a anulni respectiv, SC scordã o bonific4ie de
10%.
> Tmpozitulanual pe clädiri, do pânã la 50 lei inclusiv so plateflo integral pânà la primul tormon
do platà. In cazul in care contribuabilul detino In proprietato mai multe cladiri amplasato pe
raza orasului Comanosti, suma do 50 lei so roforà la impozitul p0 cladiri cumUlat.
> Taxa pe clãdiri so plãtosto lunar, paná la data do 25 a lunii urmatoaro fiocàroi luni din porioada
do valabilitato a contractului prin care so transmite droptul do concosiune, inchiriero,
administraro ori folosinçà
IV'

Persoanelefizice care la data de 31 decembrie 2015 au In proprietate clddiri nerezidentiale
sau clddiri cu destina,tie mixtá au obligatia sd depund declaraf ii páná la data de 31 martie
2016 inclusiv.
B) IMPOZITUL PE CLADIRI FERSOANE JURIIMCE

TIPUL CLAIDIRII

1) Cladiri rezidentiale

2) Cladiri nerezidentiale

3) Cladiri rezidentiale / nerezidentiale
nereevaluate in ultimu 3 ani anteniori anUlul
fiscal do refoninta
4) cladiri nerezidentiale utilizate pentru activitati
din domeniut agricutturii
5) cladiri en destinatie mixta

TEMEI LEGAL

1
Art. 460 alin 1
coroborat cu
art 489
Art. 460 alin 2
coroborat cu
art 489
Art. 460 alin 8
coroborat cu
art 489
Art. 460 alin 3
coroborat cu
art 489
Art. 460 alin 4

COTA IMFOZIT
aplicabila
valorii impozabile
2

+ cota aditionala 50% =
0,3%
1,3%
+ cota aditionala 16% =
1,5%
5%
+ cota aditionala 50% =
7,5%
0,4%
+ cota aditionala 50% =
0,6%
Impozitul se determina
pnin insumarea
impozitului ealculat pentru
suprafata folosita in scop
rezidentiat en impozitul
calculat pentru suprafata
folosita in SCOp
nerezidentiat

B.1. VALORILE IMPOZABILE In cazul cládirilor rezidentiale detinute de persoane juridice
> Pentru stabilirea impozitului pe clàdiri, valoarea impozabilà a clàdirilor aflate in proprietatea
persoanelorjuridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datoreazà impozitul si poate fi:
a) ultima valoare impozabilà Inregistratà in evidençele organului fiscal;
b) valoarea rezultatä dintr-un raport de evaluare intocmit de tin evaluator autorizat In
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
c) valoarea finalà a lucràrilor de constructii, in cazul clädirilor noi, construite in cursul
anului fiscal anterior;
d) valoarea clàdirilor care rezulta din actul prin care se transferà dreptul de proprietate, in
cazul cladirilor dobândite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul clàdirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de tin evaluator autorizat in conformitate
cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluãrii;
0 in cazul clàdirilor pentru care se datoreazä taxa pe cladiri, valoarea inscrisà in
contabilitatea proprietarului clãdirii si comunicatã concesionarului, locatarului,
titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupà caz.
> Valoarea impozabila a cladirii se actualizeazä o daM la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a
clàdirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii. Prevederea flu se aplicä in cazul clãdirilor care
apa4in persoanelor façà de care a fost pronuntatA o hotArâre definitivà de dec1anare a
procedurii falimentului.
> In canl in care proprietarul clàdirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii In ultimii 3
ani anteriori anului de referintà, cota impozituluu/taxei pe clãdiri este 5% la care se aplica cota
aditionala de 50% prevazuta Ia art. 489 din legea 227/2015
8.2. VALORILE IMPOZABILE in cazul clãdirior ncrezidcntiale detinute de persoane juridice
> Pentru stabilirea impozitului pe cladiri, valoarea impozabilà a clàdirilor aflate in proprietatea
persoanelorjuridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datoreazà impozitul si poate fi:
d) ultima valoare impozabi!à inregistratà in evidentele organu!ui fiscal;
e) valoarea rezu!tatá dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluàrii;
t) valoarea finala a lucrari!or de construcçii, in cazul clàdirilor noi, construite in cursul
anului fiscal anterior;
g) valoarea clãdirilor care rezu!tà din actul prin care se transferà dreptul de proprietate, in
cazul clàdirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
h) in cazul c!adirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar,
valoarea rezu!tatà dintr-un raport de evaluare intocmit de tin evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data eva!uarii;
i) in cazul clàdirilor pentru care se datoreazä taxa pe cladiri, valoarea inscrisà in
contabilitatea proprietarului c!àdirii si cornunicatã concesionarului, !ocatarului,
titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupà cat
> Valoarea impozabilä a clädirii se actualizeaza o daM la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a
clãdirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate in vigoare la data evaluArii. Prevederea flu se ap!icã in cazul clãdirilor care
apartin persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotàrâre definitivà de declanare a
procedurii falimentului.
> In cazul in care proprietarul c!adirii nu a actualizat valoarea impozabilà a clàdirii in u!timii 3
ani anteriori anului de referinçà, cota impozitului pe cladiri este 5% la care se aplica cota
aditionala de 50% prevazuta la art. 489 din legea 227/2015.
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r Prin exceptie, irnpozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelorjuridice,
cota de impozitare prevazuta la pet B) alin.2 se stabileste Ia 1,95 % din valoarea impoza b/la a
cladirii daca:
1. valoarea rezultata dinir-un raport de evaluare intocrnit de un evaluator autorizat este
mai mica decat valoarea de impozitare stabilita conform art 460 alin 5 lit a) din
Legea 227/2015 privind Codulfiscal ditninuatd cu amortizarea calculatàpentru 3 am
anteriori anului pentru care se datoreazà impozitul/taxa
2. valoarea cladirilor care rezulta din actulprin Care se transfera dreptul de proprietate
este mai mica decat valoarea de impozitare stabilita conform art 460 alin 5 lit a) din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal
La determinarea valor/i impozabile a cladiri/, care este valoarea inscrisa in contabilitatea
proprietarului cladirii la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreazd
impozitul, se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalati/lor functionale
ale acesteia.
Elementele pr/nc/pale ale cladirii sunt:
a) infrastructura alcatuita din fundatie, peretmi de la subsol, planseul depeste subsol si
soclu;
b) suprastructura include peretii portanti, stalp/i,planseele, scarile, grinzile si sarpanta;
Elemente care asigurafunctionalitate cladir/i precum:
c) terasa, peretim despartitori, peret/i de compartimentare sau de inchidere, invelitoarea,
izolatiile-hidroizolati/Ie, termoizolatiile, fonoizolati/le sifinisafele;
d) instalatiile interioare de apa si canalizare;
e) instalatiile interioare de incalzire, mnclzcsiv centrala termica daca este situata in
interiorul cladirii;
J)
mnstalatiile interioare de gaze, GPL sau alte asemenea;
g) instalatiile interioare de ventilatie si conditionare a aerului in scopuri igien ice la
cladirile administrative, bat si spalatormi, ateliere, inclusiv utilaje care deservesc aceste
instalatii, precum Si cablurile electrice aferente. Aparatele individuale de climatizare nu
fac parte din categoria elementelor si instalatiilorfunctionale;
Ii) instalat/ile interioare de curenti slabi gen telefon, radio, retea structura voce-date,
sistem integrat de securitate, sistem pentru rnanagementul echipamentelor tehnologice si
functionale s.a. Echipamentul tehnic si aparatajul centralelor telefonice si al celorlante
sisteme flu intra in componenta cladirilor, chiar daca sunt situate in interiorul acestora;
:)
ascensoarele pentru persoane, hrana Si pentru transport material;
alte instalatii interioare care asigurafunctionalitatea cladiriiprecum instalatii de
f)
incendiu, sistem de sonorizare ambientala, piScina cu instalatiile aferente.
Instalatiile de apa, canalizare si incalzire se includ in componenta cladirii de la cammnele de
racordpe retelele exterioare.
Instalatiile de gaze se includ in componenta cladirii de la contor.
Instalat/ile electrice se includ in componenta cladirilor de lafirida
Art. 460 alin (3) Penn cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activitãi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeazã prin
aplicarea unei cote do 0,4% majorata cu 50%, asupra valorii impozabile a clàdirii.
Pentru cladirile nerezidentiale ut/Iizate pentru activitati din domeniul agricolpersoanele
fur/dice trebuie sa depuna la organulfiscal, ca anexa la declaratia de impunere urmatoarele:
1. statutul societatii din care sa reiasa ca auprevazut ca obiect de activitate,
agricultura;
2 evidenta contabila din care sa rezulte inregistrari de venituri si cheltuieli ca
urmare a desfasurarii obiectuIui de activitate prevazut la pet 1;
3. cer4ficat de inregistrare emis de ONRC din care sa rezulte obiectul principal de
activitate, agricultura.
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Prin exceptie, pen tru ciddirile nereziden,tiale qflate in proprietatea sau de,tinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activitd,ti din domeniul agricol, se aplica cota de impozitare prevazuta
Ia pci B) alin.2 daca conditiile anterior mentionate nu sunt indeplinite in mod cumulativ
B.3. VALORILE IMFOZABILE pe clàdirlle cu destinatic mixtä aflate in proprictatea persoane
juridice
in cazul clãdirilor cu destina;ie mixtà aflate in proprietatea persoanelorjuridice, impozitul se
determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafaa folosita in scop rezidential
conform pet. B) aIm. 1, Cu impozitul calculat pentru suprafaa folosità In scop nerezidençial
conform pet. B) aim. 2, 3 sau 4 din tabel.
B.4. TAXA FE CLADIRI
Art. 461 aIm (11) Taxa PC cladiri se datoreazä pe perioada valabilitàtii contractului prin care se
constituie dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinçà. in cazul contractelor care
preväd perioade mai mici de un an, taxa se datoreazà proportional cu intervalul de timp pentru care s-a
transmis dreptul de concesiune, Inchinere, administrare ori folosintA.
> Persoana care datoreaza taxa pe ciädini are obligaia sà depunà o declaratie la organul fiscal
local in a càrui razã tenitorialà de competentà se afla cladirea, pâná la data de 25 a lunii
urmàtoare celei in care intrã in vigoare contractul prin care se acondA dreptul de concesiune,
inchiniere, administrare oH folosinçä, la care anexeazá o copie a acestui contract.
> In cazul unei situatii care determinà modificarea taxei pe clàdini datorate, persoana care
datoreazà taxa pe clädiri are obligaia sà depunà o declaratie la organul fiscal local in a càrui
razà tenitorialà de competentã se afia cladirea, pãnä la data de 25 a Iunii urmàtoare celei in care
s-a inregistrat situaia respectivà.
> In cazul in care proprietarul clàdirii pentru care se datoreazà taxa pe clãdiri nu a actualizat
valoarea impozabila in ultimii 3 am anteriori anului de referintA, diferenta de taxã falA de cea
stabilitA la pet. 1) si 2) cuprinse in tabelul de mai sus, va fi datoratà de proprietarul clàdirii.
KS. Declararea, dobândirea, Instrámnarea si modificarea clädirior
> Impozitul pe clàdiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate
cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
B.5.1. Declararea clàdirior
Art. 461 aIIm (4) Declararea clàdirilor In vederea impunenii si mnscrierea acestora in evidentele
autoritatilor administratiei publice locale reprezintã o obligaçie legalà a contribuabililor care deçin
in proprietate aceste imobile, chiar dacà ele au fost executate ffirã autorizatie de construire.
In cazul extinderii, imbunàtàçinii, desfiintarii paijiale sau al altor rnodificári aduse unei clAdiri
existente, inclusiv schimbarea integralä sau parçiala a folosinçei, precum si in cazul reevaluárii
unei clàdiri, proprietarul are obligaçia sà depunà o nouä declaratie de impunere la organul fiscal
local in a càrui razà tenitorialà de competenà se aflà cládirea, in termen de 30 de zile de la data
modificärii respective si datoreaza impozitul pe cladiri determinat in noile conditii incepând cu
data de 1 ianuanie a anului urmätor.
> Depunerea declaraçiilor fiscale reprezintã o obligaçie si in cazul persoanelor care beneficiazà de
scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cladini.
B.5.2. Dobândirca clAdirilor
> In cazul dobandirii sau construirii unei cladini in cursul anului, proprietarul acesteia are
obligatia sa depuná o declaratie la organul fiscal local in a carui razà teritorialà de competenà
se afia cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobândirii si datoreaza impozit pe clàdini
Incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmàtor.
> Pentru cladinile nou-construite, data dobândirii ciadirii se considerà dupa cum urmeazä:
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d) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevàzut in
autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de recepie, dar flu mai târziu
de 15 zile de la data terminärii efective a lucràrilor;
e) pentru clädirile executate integral la termenul prevãzut In autorizatia de construire, data
din aceasta, cu obligativitatea Intocmirii procesului-verbal de recepie in termenul
preväzut de lege;
f) pentru cladinle ale cãror lucrãri de constructii nu au fost finalizate la termenul prevãzut
in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitai
autorizatiei, in conditule legii, la data expiràrii acestui termen si numai pentru suprafaa
consiruita desfàsuratà care are elementele structurale de baza ale unei cladin, In spetà
pereti si acopen. Procesul-verbal de recepie se Intocmefle la data expirärii termenului
prevãzut in autorizatia de construire, consemnându-se stadiul lucrarilor, precum si
suprafaça construitä desfurata in raport Cu care se stabi1ete impozitul pe cladin.
B.5.3.tnstràinarea fl modificarea clädirilor
> In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cládiri este transmis in cursul unui an fiscal,
impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra clàdirii la data de
31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instrãineazà.
> In cazul extinderii, imbunatätirii, desfiinçarii pariale sau al altor modificAri aduse unei clädiri
existente, inclusiv schimbarea integralà sau paijiala a folosinçei, precum si in cazul reevaluárii
unei clàdiri, care determina cresterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaçia sà
depunà o nouà declaratie de impunere la organul fiscal local in a cArui razà teritoriala de
competenta se afla clàdirea, in termen de 30 de zile de la data modificarii respective si
datoreazà impozitul pe cladiri determinat in noile condiçii incepând cu data de 1 ianuarie a
anului urmátor.
> In cazul desfiintArii unei clàdiri, proprietarul are obligaia sã depuna o nouä declaratie de
impunere la organul fiscal local in a càrui razã teritorialà de competenta se afla clàdirea, in
termen de 30 de zile de la data demolàrii sau distrugerii si inceteazA sã datoreze impozitul
incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmàtor, inclusiv in cazul cladirilor pentru care nu s-a
eliberat autorizatie de desfiintare.
> Daca incadrarea cladirii In fimctie de zonã se modified in cursul unui an sau in cursul anului
intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe cladiri, impozitul se
calculeaza conform noii situaçii incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmàtor.
r In cazul unei clddiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe Intreaga duratd a
acestuia se aplicd urmdtoarele reguli:
a) impozitul pe ciddiri se datoreazá de locatar, incepánd cu data de I ianuarie a anului
urmdtor celul In care afost Incheiat contractul;
b) In cazul Incetdrll contractului de leasing, impozitul pe ciddiri se datoreazd de locator,
Incepánd cu data de I ianuarie a anului urmàtor Incheieru procesului-verbal de
predare a bunului sau a altor documente similare care atestd intrarea bunului In
posesia locatorului ca unnare a rezilierii contractului de leasing;
c,) atát locatorul, alt si locatarul au obligatia depunerii declara,tiei fiscale la organul
fiscal local In a cdrui razá de competentd se afid clddirea, In termen de 30 de zile de la
data flnalizdrii contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a
bunului sau a altor documente similare care atestá intrarea bunului Inposesia
locatorului ca urmare a rezilieril contractului de leasing Inso,titd de o copie a acestor
documente.
r In cazulpersoanelorjuridice care incheie contracte defiducie conform Codului civil,
impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate In cadrul
opera ,tiunii defiducie suntpldtlte de catrefiduciar la bugetele locale ale unità/ilor
administrativ-teritoriale unde sunt Inregistrate bunurile care fac oblectul operaf iunli de
fiducie, cu respectarea prevederilorprezentului titlu, Incepánd cu data de Intái a lunii
urmdtoare celei In care afost Incheiat contractul defiducie.
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B.6. PLATA IMPOZITULUJ/TAXEI FE CLADIRI
> Impozitul pe clãdiri se p1ãtete anual, in doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30
septembrie, inclusiv.
> Plata cu intarziere a taxelor si impozitelor datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari
de intarziere.
> Nivelul majorarii de intârziere este de 1% din cuantumul obligaii1or fiscale principale
neachitate in termen, calculatà pentru fiecare lunà sau fracçiune de lunà, Incepând cu ziva
imediat urmãtoare tennenului de scadença $ panã la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
> Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clädiri, datorat pentru Intregul an de catre
contribuabili, pânà la data de 31 martie a anulni respectiv, se scordä o bonificaie de 10%.
> Impozitul anual pe cladin, de pânà la 50 lei inclusiv se plate$e integral pânà la primul termen
de plata. In cazul in care contribuabilul detine In proprietate mai multe cladiri amplasate PC
raza orasului Comanesti, suma de 50 lei SC referä la impozitul pe clàdiri cumulat.
> Taxa pe cladin se plàtete lunar, pâna la data de 25 a lunii urmàtoare flecàrei luni din perioada
de valabilitate a contractului prin care SC transmite dreptul de concesiune, Inchiriere,
administrare on folosintã
r Persoanelejuridice au obliga,tia sd depund declara/li privind ciddirile pe care le def in In
proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinafia si valoarea impozabild a acestora,
pánd la data de 31 martie 2016 inclusiv.

CAPITOLUIL III
IMPOZITUL PE TEREN si TAXA FE TEREN(art. 463-467 din legea 227/2015)
Reguli generale:
1. Once persoanà care are in proprietate un teren situat in România datoreazà pentru acesta un
impozit anual, exceptând cazul in care codul fiscal si hotararea de stabilire a impozitelor locale
nu prevede altfel.
2. Pentru terenurile proprietate publicà sau privatã a statului oH a unitatilor
administrativteritoriale, concesionate, Inchiriate, date in administrare ori in folosintã, dupa caz,
se stabileste taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosintà, in condiçii similare impozitului pe teren.
Taxa
pe teren se plàtete proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul de
3.
concesionare, Inchiriere, administrare ori folosinça. Pe perioada in care pentru un teren Se
plàte$e taxa pe teren, nu se datoreazá impozitul pe teren.
4. In cazul terenului care este detinut in comun de douá sau mai multe persoane, fiecare proprietar
datoreaza impozit pentru partea din teren aflatà in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot
stabili pà4ile individuale ale proprictarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreazà o
parte egalà din impozitul pentru terenul respectiv
5. Impozitul/Taxa PC teren se stabileste luând in calcul suprafata terenului, rangul localitäiii
in care este amplasat terenul, zona fl catcgoria de folosinçà a terenului, conform incadrãrii
fficute de consiliul local.
6. In cazul constructiilor de tip condominiu, stabilirea suprafetei de teren ocupate de acestea, se
calculeaza pe baza datelor din Fisa Tehnica a imobilului, a datelor cuprinse in acordul de
asociere/statutul deçinut de fiecare Asociatie de proprietari sau pe baza inregistranilor efectuate
de proprietari in evidentele O.C.P.I..
/ Condominiu reglementare:
- OUG nr. 210/2008 cc vizeaza modificarea Legii tocuintei
nr. 114/1996;
- art. 26 din Legea cadastrului fl publieitàil imobiliare nr.
7/1996;
- Legea nr. 230/2007 privind inflintarea, organizarea si
funcçionarea asociaçiilor de proprietari
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Definitie: Imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele
proprietati sunt comune, jar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc
o carte funciara colectiva Si cate o carte flinciara individuala pentru fiecare unitate
individuala aflata in proprietate exciusiva, care poate ii reprezeritata de locuinte si spatii
CU alta destinatie, dupa caz.
V Constituic condominin:
- un corp de cladire sau un tronson Cu una sau mai multe scan din cadrul clad irii
de locuit multietajate, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna;
- un ansamblu rezidential format din locuinte individuale, amplasate izolat,
insiruit sau cuplat, in care exista proprietati comune si proprietati individuale.
A) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
in cazul PERSOANELOR MICE
A.1. Terenuri cu constructii
Art. 465 atm (2)In cazul unui teren amplasat In intravilan, Inregistrat in registrul agricol la
categoria de folosintà terenuri cu constructii, precum si terenul Inregistrat in registrul a!icol la altà
categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii In suprafata de pãnA la 400 m , inclusiv,
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin Inmultirea suprafetei terenului, exprimatà in hectare, cu suma
corespunzàtoare prevàzutà in urmatorul tabel:
Nivelut impozitulul/taxci - lei/ha
6545
4447
2113
1230

Zona In cadrut tocalità4ii
A

B
C
D

A.2. Alta categorie de folosinti decât cea de terenuri CU constructii
In cazul unui teren amplasat In intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de
folosintà deck cea de terenuri cu constructii, pentru suprafata care depaete 400 m2, impozitul/taxa pe
teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimatã In hectare, cu suma corespunzàtoare
prevázutà in tabelul de mai jos, jar acest rezultat se inmulçe$e cu coeficientul de corectie
corespunzàtor rangului localitatii, respectiv 3.
Nr.
cr1.
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Categoria de folosintä
Arabil
Pàsune
Fâneatà
Vie
Livadà
Pàdure sau alt terenuri cu
vegetaie forestierà
Terencuape
Drumuri si cài ferate
Neproductiv

ZonaA
lei I ha
28
21
21
46
53
28

ZonaB
tel / ha
21
19
19
35
46
21

ZonaC
lei I ha
19
15
15
28
35
19

ZonaD
lei / ha
15
13
13
19
28
15

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0

B) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
in cazul PERSOANELOR MICE
In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabiIete prin inmulçirea
suprafetei terenului, exprimatã in hectare, cu suma corespunzätoare prevãzutã in urmatorul tabel
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.
Categona de folosmta

Nr.

Impozit (lei)

1

Teren cu constructii

31

2

Teren arabil

50

3

Pàsune

28

4

Faneata

28

5

Vie pe rod, alta decat cea prevàzutã la nr. crt. 5.1

55

5.1 Vie pânã la intrarea pe rod

6

0

Livadà pe rod, alta decât cea prevãzutä la nr. crt. 6.1

56

6.1 Livada panA la intrarea pe rod

0

Pädure sau alt teren cu vegetaie forestiera, cu excepia
celui prevàzut In nr. crt. 7.1
7.1 Pädure in varstä de pãnà la 20 de ani si padure cu rol de
protece
8 Teren cu apà, altul decât eel cu amenajàri piscicole
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8.1 Teren cu amenajãri piscicole

34

7

9

Drumuri Si CaI ferate

0
6
0

10 Teren neproductiv

0

iar rezultatul se inmultese cu coeficientul de corectie corespunzàtor zonei In care este amplasat astfel
ZonaA
ZonaB
ZonaC
ZonaD
2,2
2,1
2,0
2,3
C) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
in cazul PERSOANELOR JURIDICE
C.1. Terenuri cu construetli
In cazul unui teren amplasat in intravilan, Inregistrat In registrul agricol la categoria de
folosinta terenuri Cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabil este prin Inmultirea suprafeçei
terenului, exprimatã In hectare, Cu suma corespunzãtoare prevazutà in urmàtorul tabel:
Nivelul impozitului/taxei - lei/ha
7854
5336
2536
1476

Zona in cadrut localitä4ii
A
B
C
P

o Nivelurile din tabelul anterior s-au obtinut prin aplicarea la nivelurile stabilite la pet A. 1.
a cotei aditionale de 20% permisá de ar1.489 din legea 227/2015 privind codul fiscal

C.2. Attä categoric de Iotosintä dccát cea de terenuri Cu constructii
In cazul unui teren amplasat In intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabilefle prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimatà In hectare, cu suma corespunzàtoare prevãzutã in tabelul de mai jos, iar
acest rezultat se inmulçe$e Cu coeficientul de corectie corespunzàtor rangului localitatii, respectiv 3.
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Nr.
ert.
1
2
3
4
5
6

Categoria de folosintä
Arabil
Pàsune
Fâneatá
Vie
LivadA
Pädure sau alt terenuri cu
vegetaie forestierà
Terencuape
Drumurisicãiferate
Neproductiv

7
8
9
o

Zona A
lei / ha
34
25
25
55
64
34

Zona B
lei I ha
25
23
23
42
55
25

Zona C
lei / ha
23
18
18
34
42
23

Zona P
tel / ha
18
16
16
23
34
18

18
0
0

16
0
0

10
0
0

0
0
0

Nivelurile din tabelul anterior s-au obtinut prin aplicarea la nivelurile stabilite In pot A.2.
a cotei aditionale de 20% permisã de art.489 din legea 227/2015 privind codul fiscal

D) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
in cazul PERSOANELOR JURIDICE
In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa PC teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, expnmata in hectare, CU suma corespunzãtoare prevazuta in urmàtorul tabel
Nr.

.
Categona de folosmta

I Teren
FII
2

L
5

F5.
6

CU

constructi

[

60

Pãsune

34

Vie pe rod, alta decAt cea prevàzntà la nr. crt. 5.1

66

Vie pãnã la intrarea pe rod

0

Livadã pe rod, alta decât cea prevãzutã la nr. crt. 6.1

67
j

Pãdure san all teren Cu vegetaie forestierà, Cu excepia
celui prevazut la nr. crt. 7.1
Pãdure in vârstA de pânã la 20 de ani i pàdure CU rol de
protectie
Teren Cu apà, altul decât Ce! CU amenajàri piscicole

71
8

F8--' Teren
9

CU

0
19

0
7
41

amenajärl piscicole

U

Drumuri si cài ferate

0

10 Teren neproductiv
o

37

Teren arabil

6.1 Livada pânà la intrarea pe rod
7

Jmpozit (lei)

Nivelurile din tabelul anterior s-au obçinut prin aplicarea la nivelurile stabilite la pot B.
a cotei aditionale de 20% permisä de art.489 din legea 227/2015 privind codul fiscal

jar rezultatul se Inmulteste Cu coeficientul de corectie corespunzator zonei in care este amplasat astfel
Zona fl
ZonaB
ZonaC
ZonaA
2,0
2,2
2,1
2,3
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Ca exceptie de la prevederile pet. C. 1 - C.2., In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altà categorie de folosina decât
cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa PC teren se calculeazã conform prevederilor pet.
D. numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele condiçii:
a) an prevàzut in statut, ca object de activitate, agnculturã;
b) an Inregistrate in evidenta contabilà, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli
din desraurarea obiectului de activitate preväzut la lit, a).
Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind clàdirile si terenurile, a titularului dreptului
de proprietate asupra acestora, precum Si schimbarea categonei de folosin;à se pot face numai
PC bazà de documente, anexate la declaratia fAcutà sub semnãtura proprie a capului de
gospodArie sau, In lipsa acestuia, a unui membru major a! gospodãriei. Procedura de
Inregistrare si categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.

E) DECLARAREA si DATORAREA impozitului fl a taxei pe teren in cazul peroanelor fizice si
juridice
> Jmpozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate
terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
> In cazul dobanclirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligaia sa depunà o
nouà declaraçie de impunere la organul fiscal local In a cãrui razá teritoriala de competenta se
afià terenul, in termen de 30 de zile de la data dobãndirii, si datoreazà impozit PC teren
Incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.
> In cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal,
impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului la data de
31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se Instrãineazà.
> Dacà incadrarea terenului in fiinctie de rangul localitatii si zonã se modificã in cursul unui an
sau In cursul anului intervine un eveniment care conduce Ia modificarea impozitului pe teren,
impozitul se calculeazà conform noii situaii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.
) In cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului, proprietarul acestuia are ob1igaia sa
depunà o nouà declaratie de impunere la organul fiscal local in a càrui razà teritorialà de
competentA se afià terenul, in termen de 30 de zile de la data modificarii folosinei, Si
datoreazA impozitul pe teren conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului
urmãtor.
> In cazul terenurilor la care se constatã diferente Intre suprafetele Inscrise In actele de
proprietate Si situatia reala rezultatà din masurAtorile executate in conditiile Legii nr. 7/1996,
republicata, cu modificàrile si completàrile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au
In vedere suprafe;ele care corespund situaçiei reale, dovedite prin lucrãri de cadastru. Datele
rezultate din lucrãrile de cadastru se Inscriu In evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si
in cartea fijnciarà, iar impozitul se calculeazã conform noii situaçii incepând cu data de 1
ianuarie a anului urmàtor celui in care se inregistreazã la organul fiscal local lucrarea
respectivà, ca anexã la declaraçia flscalä.
> In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga duratà a
acestuia se aplica urmãtoarele reguli:
a) impozitul PC teren se datoreazà de locatar, incepãnd cu data de 1 ianuarie a anului
urmãtor celui in care a test incheiat contractul;
b) in cazul in care contractul de leasing financiar inceteazã altfel decât prin ajungerea la
scadentà, impozitul pe teren se datoreazã de locator, incepând cu data de 1 ianuarie a
anului urmàtor celui in care terenul a fost predat locatorului prin incheierea procesuluiverbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestA intrarea
bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cat si locatarul au obligaçia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal
local in a càrui razã de competentã se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data
finalizãrii contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predate a bunului
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sau a altor documente similare care atestã intrarea bunului in posesia locatorului ca
urmare a rezilierii contractului de leasing Insotità de o copie a acestor documente.
> Taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilitàtii contractului prin care se constituie dreptul
de concesiune, inchiriere, administrare ori folosintä. In cazul contractelor care prevail perioade
mai mici de un an, taxa se datoreazA proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis
dreptul de concesiune, inchiriere, administrare oH folosintä.
> Persoana care datoreazá taxa pe teren are obligaçia sà depunA o declaratie la organul fiscal local
in a càrui razã teritorialã de competentà se afla terenul, pânà la data de 25 a lunii urmàtoare
celei in Care inträ In vigoare contractul prin care se acordA dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare oH folosinta, la care anexeazã o copie a acestui contract.
> In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe teren datorate, persoana care
datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna o declarae la organul fiscal local in a cãrui
razà teritorialà de competentã se afla terenul, pânà la data de 25 a lunii urmAtoare celei in care
s-a Inregistrat situaçia respectivá.
> Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionatà de inregistrarea acestor terenuri la
oficiile de cadastru si publicitate imobiliarà.
) Depunerea declaratiilor fiscale reprezintã o obligaie si in cazul persoanelor care beneficiaza de
scutiri sau reduced de la Plata impozitului sau a taxei pe teren.
> In cazul persoanelorjuridice/persoanelor fizice care incheie contracte de fiducie conform
Codului civil, impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate in
cadnil operatiunii de fiducie sunt platite de cAtre fiduciar la bugetele locale ale unitatilor
administrativ-teritoriale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul oper4iunii de fiducie,
incepând cu data de intâi a lunii urmAtoare celei in care a fost incheiat contractul de fiducie.
F) PLATA IMPOZITULUI si a TAXEI PE TEREN in cazul persoanelor fizice si juridice
> Impozitul pe teren se plAte$e anual, in douà rate egale, pânä la datele de 31 martie si 30
septembrie, inclusiv.
> Plata cu intarziere a taxelor si impozitelor datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari
de intarziere.
> Nivelul majorãrii de intarziere este de 1% din cuantumul obligaiilor fiscale principale
neachitate in termen, calculatä pentru fiecare luna sau fractiune de lunà, incepând cu ziva
imediat urmàtoare termenului de scadentà si pânà la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
> Pentru Plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de cãtre
contribuabili, pânà Ia data de 31 martie a anului respectiv, se scordi o bonifica ie de 10%.
> Impozitul anual pe teren, de pana la 50 lei inclusiv se platete integral pãnà la primul termen de
platà. in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza
orasului Comanesti, suma de 50 lei se referã la impozitul pe teren cumulat.
> Taxa pe teren se plàteste lunar, pana la data de 25 a lunii urmãtoane fiecãrei luni din perioada
de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare oH folosintä
PersoanelejIzice sijuridice au obligatia sd depund declara(ii privind terenurile pe care Ic de,tin
in proprietate la data de 31 decembrie 2015, pánd la data de 31 martie 2016
CAPITOLUL IV
IMPOZITUL FE MIJLOACELE DE TRANSPORT (art. 468-472 din legea 227/2015)
Reguli generale:
1. OHce persoanä care are in proprietate un mijioc de transport care trebuie
Inmatriculatlinregistrat in Romania datoreazà un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu
exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.
2. Impozitul pe mijloacele de transport se datoreazà pe perioada cAt mijlocul de transport este
inmatniculat sau inregistrat in RomAnia.
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3. Impozitul pe mijloacele de transport se plätete la bugetul local al unitatii administrativteritoriale unde persoana Isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupà caz.
4. In cazul unui mijioc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
intreaga duratã a acestuia, impozitul pe mijiocul de transport se datoreazà de locatar.
5. Impozitul PC mijloacele de transport se calculeazà in functie de tipul mijlocului de transport,
conform celor prevazute in prezentul capitol
In
intelesul prezentului capitol, capacitatea cilindricä sau masa totalã maxima autorizatA a unui
6.
mijioc de transport se stabilete prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura
de achizitie sau prin fisa tehnica emisa in conditiile Iegii.
A) CALCULUL IMPOZITULUI
1) In canl oricãruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul PC mijlocul de transport se
calculeazA in functie de capacitatea cilindricA a acestuia, prin imnulçirea fiecàrei grape de 200
cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzAtoare din tabelul urmAtor:

..

Nr.
crt.

.

.

Mijloace de transport cu tractnine mecarnca

Lei/200 cm3 sau
din aceasta

I. Vehicule Inmatriculate (lei/200 cm sau fractiune din aceasta)
8
I Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu
capacitatea cilindricA de pânA la 1.600 cm3 inclusiv
9
Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea
cilindricd de peste 1.600 cm3
18
Autoturisme cu capacitatea cilindricà intre 1.601 cm3 Si
M12.000 cm3 inclusiv
72
Autoturisme cu capacitatea cilindricA intre 2.001 cm3 i
M12.600 cm inclusiv
144
Autoturisme cu capacitatea cilindricA intre 2.601 cm Si
cm
inclusiv
M 3.000
290
6 JjAutoturisme cu capacitatea cilindricA de peste 3.001 cm3

__

Fli

7

Mi
9

Autobuze, autocare, microbuze

24

Alte vehicule cu traciune mecanicA cu masa totalA
maximd autorizatà de pAnA la 12 tone, inclusiv*
Tractoare inmatriculate

30
18

II. Vehicule inregistrate**
1

IlVehicule cu capacitate cilindricA
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindricA <4.800

MICITI3

Mcm

Vehicule Inregistrate cu capacitate cilindricA> 4.800

2

Vehicule ra capacitate cilindricA evidençiatA

lei/200 cm3
3

5
100 lei/an

* se inelud si autovehiculele de pânä Ia 12 tone inclusiv, destthate prin constructie atât transportului
de persoane cat si de bunuri, automobile mixte, autospecializate
** In categoria vcl,iculekr inregistrate stint incluse urnxâtoarele:
1. autocositoare;
2. autoexcavator (excavator pe autocasi&;
3. autogreder;
4. autoscreper;
5. autostivuitor;
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6. buldozer pe pneuri;

7. comb/na agricoldpentru recoltat cereale saufuraje;
8. compactor autopropulsat;
9. electrocar cu echipamente: sudurà, grup electrogen, pompà, etc.
10. excavator cu racle,tipentru sdpat sanfuri, excavator cu rotor pentru sdpat can furl sau excavatorpe
pneuri;
11. J*ezd autopropulsatdpentru canale sau pentru pàmánt stabilizat;
12. frezà rut/era;
13. incàrcàtor CU 0 CU/id pe pneuri;
14. instalajie autopropulsatd de sortare-concasare;
15. macara cu grefer;
16. macara mob/hi pe pneuri;
17. macara turn autopropulsatd;
18. maØnd autopropu/satãpentru or/care din unndtoarele:
a) lucràri de terasamente;
b) constructia si intretinerea drum un/or;
c) decopertarea imbrácàmin (ii asfaltice la drum un;
d)finisarea drumunilor;
&forat;
fi turnarea asfaltului;
19. plug autopropulsatpentru inldturarea zdpezii;
20. sasiu autopropulsat cuferdstrdu pentru tàiat lemne;
21. tractorpepneuri;
22. troliu autopropulsat;
23. utilaj mu/t?func,tional pentru intre,tinerea drumurilor;
24. vehiculpentru pompieripentru derulareafurtunurilor de apd;
25. vehicul pentru macmat ci compactat dqeuri;
26. vehiculpentru marcarea drumurilor;
27.vehiculpentru tdiat si compactat deeuni.

2) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
3) In cazul unui atas, impozitul pe mijiocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.
4) In cazul unui autovehicul de transport de marfá cii masa totalä autorizatá egalä sau mai
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal CU suma corespunzãtoare
prevàzutà in tabelul urmàtor:
Impozitul (in lei/an)
Numärul de axe
Ax(e) motor(oare) eu sistem
bnutä incärcatá maxima admisi de suspensie pneumaticã sau
echivalentele recunoscute
grentatea

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0

DOUA AXE

1

ni

0

Masa de cel putin 12 tone, dar
mai mica de 13 tone
Masa de eel putin 13 tone, dar
mai mica de 14 tone
Masa de eel putin 14 tone, dar
maimicáde 15 tone
Masa de eel putin 15 tone, dar
rnaimicàde 18 tone
Masa de cel puji7n:58:tone~ j

rin~
5

133

I

133

367

367

517

517

1.169

517

1.169

133

231

TREL AXE

1
de eel putin 15 tone, dar
mai mica de 17 tone
nasa
M
I?jMasa de eel putin 17 tone, dar
-

231
21

1

--

mai micA de 19 tone
3

474

615

615

947

947

1.472

947

1.472

947

1.472

615

623

623

973

973

1.545

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

Masa de eel putin 19 tone, dar]
mai micA de 21 tone
Masa de eel putin 21 tone, dar

fl

mai

micA

de

23

tone

Masa de eel putin 23 tone, dar
rnai micA de 25 tone
Masa de eel putin 25 tone, dar
flmai
=
micA de 26 tone
[7 Masa de eel putin 26 tone

ni

PATRU AXE

-

Masa de eel putin 23 tone, dar
mai
micA de 25 tone
fli
F
'-1 Masa de eel putin 25 tone, dar
mai micA de 27 tone
asa de eel putin 27 tone, dat
micA de 29 tone
I
Masa de eel putin 29 tone, dar
mai micA de 31 tone
Masa de eel puçin 31 tone, dar
fl rnai micA de 32 tone
EJMasa de eel pu;in 32 tone
-

Rai
Ni

5) in eazul unei combinatii tie autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport tie marfã cu masa totali maxima autorizatà egalä sau mai mare tie 12 tone,
impozitul pe mijloaeele de transport este egal en siana corespunzAtoare prevAzutA in tabelul
urmAtor:
Impozitul (in lei/an)
NumArul tie axe si greutatea
brutä incArcatä maximi admisä
2 + 1 axe
1 Masa de eel putin 12 tone, dar
maimicAde 14 tone
asa de eel putin 14 tone, dar
micA de 16 tone
Masa de eel putin 16 tone, dar
fli
Masa de eel puin 18 tone, dar
flimai micA de 20 tone
asa de eel puçin 20 tone, dar
micA de 22 tone
Masa de eel putin 22 tone, dar
mai micA de 23 tone
asa de eel putin 23 tone, dar
micA de 25 tone

Ax(e) motor(oare) en sisteni
de suspensie pneumaticA sau
eehivalentele reeunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0

0

0

0

-

Rai

0

mai micA de 18 tone

Rai

r~

60

137

137

320

_______________________

Rai

22

320

414

414

747

flI

Masa de eel pun 25 tone, dar
mai mica de 28 tone
9 Masa de eel putin 28 tone

2+2 axe
asa de eel putin 23 tone, dar
ai mica de 25 tone
Masa de eel putin 25 tone, dar
flmai mica de 26 tone
Masa de eel putin 26 tone, dar
flimai mica de 28 tone
Masa de eel putin 28 tone, dar
flimai mica de 29 tone
Kia de eel puçin 29 tone, dar
N imai mica de 31 tone
Masa de eel putin 31 tone, dar
Nimai mica de 33 tone
Masa de eel putin 33 tone, dar
flmai mica de 36 tone
8 Masa de eel putin 36 tone, dar
r- mai mica de 38 tone
9]Masa de eel putin 38 tone

R

747

1.310

747

1.310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1.429

1.429

1.984

1.984

[

L

2+3 axe
Masa de eel putin 36 tone, dar
flimai mica de 38 tone
Masa de eel putin 38 tone, dar
flmai mica de 40 tone
[3] Masa de eel putin 40 tone

1

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.579

2.197

2.197

2.986

2.197

2.986

1.395

1.937

1.937

2.679

2.679

3.963

2.679

3.963

794

960

960

1.434

1.434

2.283

1.434

2.283

-

3+2 axe
Masa de eel putin 36 tone, dar
flimai mica de 38 tone
Masa de eel puçin 38 tone, dar
Nimai mica de 40 tone
Masa de eel putin 40 tone, dar
flimai mica de 44 tone
4 Masa de eel putin 44 tone
3+3 axe
Masa de eel putin 36 tone, dar
flimai mica de 38 tone
Masa de eel putin 38 tone, dar
mai micA de 40 tone
Masa de eel puin 40 tone, dar
flimai micA de 44 tone
Masa de eel puin 44 tone

Ni
El
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6) in cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinatie de autovehicule preväzutà Ia aIm. (5), impozitul pe mijloacele de transport este
egal cu suma corespunzàtoare din tabelul urmãtor:

-

Masa totala maxima autorizata

Impozit
- lei -

Ia. Pânà Ia 1 tonA, inclusiv

9

b. Peste 1 tonà, dar nu mai mult de 3 tone

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d. Peste 5 tone

64

7) In cazul mijloacelor de transport pe apã, impozitul pe mijiocul de transport este egal Cu
suma corespunzatoare din tabelul urmãtor:
Impozit
Mijiocul de transport pe apa
- lei/ 1. Luntre, barci firä motor, folosite pentru pescuit si uz personal
21
2. Bärci färà motor, folosite In alte scopuri

56
210

3.Bàrcicumotor
4. Nave de sport si agrement

1.119
210

5. Scutere de apà
6. Remorchere si Impingãtoare:

X

a) pânA Ia 500 CP, inclusiv

559

b) peste 500 CP si pânã la 2000 CP, inclusiv

909

c) peste 2000 CP si pânä la 4000 CP, inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

182

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

X

a) cu cäpacitatea de Incàrcare pânà Ia 1500 de tone, inclusiv

182

b) cu capacitatea de incárcare de peste 1500 de tone si pãnà Ia 3000 de
tone, inclusiv
c) cu capacitatea de Ineãrcare de peste 3000 de tone

280
490

B) DECLARAREA si DATORAREA impozitului pe mijloacele de transport
Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine
dreptul de proprietate asupra unui mijioc de transport inmatnculat sau Inregistrat in România Ia data de
31 decembrie a anului fiscal anterior.
In cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaia sã depunA o
declara;ie Ia organul fiscal local in a cärui razã teritorialã de competentã are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dupà caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreazã impozit pe
mijloacele de transport incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor Inmatricularii sau inregistràrii
mijlocului de transport.
In cazul in care mijlocul de transport este dobãndit in alt stat decât România, proprietarul
acestuia are obligaçia sA depunà o declaralie la organul fiscal local in a càrui razá teritorialà de
competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupà caz, si datoreazã impozit pe mijloacele de
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transport incepand cu data de I ianuarie a anului urmAtor Inmatriculàrii sau Inregistràrii acestuia in
România.
In cazul radierii din circulaie a unui mijioc de transport, proprietarul are obligaçia sà depunà o
declaratie la organul fiscal in a cãrui razä teritorialã de competenta ii are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dupà caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, si inceteazä sà datoreze
impozitul incepãnd cu data de I ianuarie a anului urmãtor.
In caml oricãrei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport,
inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaçia depunerii
declaratiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a càrei razã teritorialà Ii
are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenitã, si
datoreazà impozitul pe mijloacele de transport stabilit in nofle conditii incepând cu data de 1 ianuarie a
anului urmãtor.
In cazul unui mijioc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga
durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreazã de locatar incepând cu data de 1 ianuarie a
anului urmàtor incheierii contractului de leasing financiar, panä la sffirithl anului in cursul càruia
inceteazä contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a cArui razã de
competençA se inregistreazà mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data procesu!ui-verbal
de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestã intrarea bunului In posesia
locatarului, insoçità de o copie a acestor documente;
c) la incetarea contractu!ui de leasing, atât locatarul, cat si locatorul au obliga0a depunerii
declaratiei fiscale la consiliul local competent, in termen de 30 de zile de la data incheierii procesuluiverbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestA intrarea bunului in
posesialocatorului, insotità de o copie a acestor documente.
In caml persoanelor juridice/persoanelor fizice care Incheie contracte de fiducie conform
Codului civil, impozitele Si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate in cadrul
operaçiunii de fiducie sunt plAtite de cãtre fiduciar la bugetele locale ale unitãçilor administrativteritoriale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul operaçiunii de fiducie, incepând cu data de
intâi a Iunii urmátoare celei in care a fost incheiat contractul de fiducie.
Depunerea declaraçiilor fiscale reprezintà o obligaçie si In cazul persoanelor care beneficiazA de
scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.
C) PLATA IMPOZITULUI
> Impozitul pe mijlocul de transport se plàtete anual, in doua rate egale, pânà la datele de 31
martie Si 30 septembrie inclusiv.
> Pen" plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru Intregul an de
càtre contribuabili, pânA la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordä o bonificaçic
de 10%
> Plata cu intarziere a taxelor si impozite!or datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari
de intarziere.
> Nivelul majorãrii de intârziere este de 1% din cuantumul ob!igaçiilor fiscale principale
neachitate in termen, calcu!atà pentru fiecare lunA sau fractiune de lung, incepând cu ziva
imediat urmãtoare termenului de scadençà si pânü la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
> Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat ace1uiai buget local de cãtre contribuabili,
persoane fizice si juridice, de pânà la 50 lei inclusiv, se pIãtete integral pânà la primul termen
de platä. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mij!oace de transport,
pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiai unitãti administrativ- teritoriale,
suma de 50 lei se referã la impozitul pe mijlocul de transport cumulat a! acestora.
Persoanelejizice it juridice care la data de 31 decembrie 2015 de,tin mjfloace de transport
radiate din circulatie confonn prevederilor legale din domeniul circula,tiei pe drumurile
publice au obliga,tia sa depund o declara,tie In acest sens, insotità de documente just () ficative, la
25

compartimentele de specialitate ale autoritâ/tipublice locale, pánd la data de 31 martie 2016
inclusiv

CAFITOLUL V
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR(art. 473-476 din legea 227/2015)
r Once persoand care trebuie sá obtind an cer4flcat, un aviz sau o autorizatie mentionatd In
prezentul capitol trebuie sd pldteascd o lath la compartimentul de specialitate al autonitàjii
administra,tieipublice locale Inainte de a i se elibera centIcatuI, avizul sau autonizatia
necesard.

- Art.474 alin.(1)
a)
b)
c)
d)
e)
O

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,
In mediul urban, este egalã cu suma stabilità astfel:
Pâna la 150 mp inclusiv
intre 151 mp i 250 mp inclusiv
intre 251 mp i 500 mp inclusiv
intre 501 mp i 750 mp inclusiv
Intre 751 mp i 1.000 mp inclusiv
Peste 1.000 mp

-lei6
7
9
12
14
14+ 0,01 lei/mp
pentru fiecare mp care depaete
1000 mp

> Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egalà cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaçiei iniçiale;
> Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si
amenajarea teritoruului, de càtre primari sau de stnucturile de specialitate din cadrul
consihuhuijudetean este de 15 lei;
Art.474 alin.(5)
Taxa pentru eiberarea unei autoriza4ii de construire
pentru o clidire rezidentiali sau clidire-anexA este de
Art.474 alin.(6)
Taxa pentru eliberarea autorizaçiei de construire
pentru alte constructii decât cele anterior mentionate
este de
cr

0,5%
din valoarea autorizatã a
lucràrilor de constru4ii
1%
din valoarea autorizatã a
hucrarilor de constructie,
inclusiv valoarea instalatiilor
aferente

Pentru taxele prevdzute la art. 474 aIm. (5) # (6) stabilite PC baza valorü autonizate a
lucrdnilor de construe ,tie se aplicd urmátoarele reguli:
a) taxa datoratd SC stabileste pe baza valonti lucrdnilor de constructie declarate de
persoana care solicità autoriza,tia ii se p1dtecle Inainte de emiterea acèsteia;
b) pentru taxa prevdzutd la alin. (5), valoarea reaM a lucránilor de constructie nu
poate/I mai mica decdt valoarea itnpozabiM a cMdirii stabilitd conform art.
457;
c) In termen de 15 zile de la data Jmnalizárii lucrárilor de constructie, dar nu mai
tárziu de 15 zile de la data la care expird autoniza,tia respectivá, persoana care
a ob,tinut autoniza fia trebuie sa depund o declara,tie privind valoarea lucrdnilor
de construc,tie la compartimentul de specialitate al autoritd,tii administra,tiei
publice locale;
d) pánà in cea dc-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situafiafinald
privind valoarea lucrdrilor de construc,tii, compartimentul de specialitate al
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autoritàjii administra,tieipublice locale are obliga,tia de a stabili taxa datoratà
pe baza valor/i reale a lucrárilor de construc,tie;
e) pánd in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data Ia care coinpartimentul de
special/tate al autoritd,tii administra fiei pub/ice locale a cotnunicat valoarea
stabilitdpentru taxd, trebuie pldtitá once dzferen,td de ta.th datoratd de cdtre
persoana care a pnimit autoniza,tia sau once c4feren,tá de taxd care trebuie
rambursatd de autonitatea administratiei pub/ice locale.

Art.474 aIin.(8)
Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire
este de
Art.474 alinA9)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totalà
sau par4iali, a unei constructii este de

Art.474 alin.(10)
Taxa pentru eliberarea autorizaiei de foraje
este de

0 excavári

(In termen de 30 de zile de la Jmna/izarea faze/or de cercetare 0
prospectare, contribuabilu au obligauia sá declare suprafafa eject/v
afectaud de foraje sau excavdri, jar in cazul in care aceasta dferd de cea
pentru care a fast em/sd anterior o autorizafie, taxa aferentd se
regularizeazd astfel incdt sd reflecte suprafata eject/v afectath.)

Art.474 alinj12)
Taxa pentru eliberarea autorizaçiei necesare pentru
Iucrärile de organizare de santier in vederea realizãrii unei
constructii, care nu sunt incluse in altA autorizatie de
construire, este de
Art.474 alin.(13)
Taxa pentru eliberarea autorizaçiei de amdnajare de
tabere de corturi, cisute sau rulote ori campinguri este de
Art.474 alin.(14)
Taxa pentru autonizarca amplasärli de chiocuri,
containere, tonete, cabine, spaii de expunere, corpuri si
panouri de afisaj, firme si reclame situate pe cáile $ In
spaiiIe publice este de
Art.474 alin.(15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatil privind lucrárile
de racorduri $ branamente la reçcle publice de apä,
canalizare, gaze, termice, energie electricä, telefonie $
televiziune prin cablu este de
Art.474 alin.(16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã
stradalã si adresã este de

30%
din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau
a_autorizatiei_initiale
0,1%
din valoarea
impozabilàstabilita pentru
determinarea impozitului pe
clàdiri, aferentà pãrtii
desfiintate
8 lei
pentru fiecare mp de teren
efectiv afectati
la suprafaa solului

3%
din valoarea autorizata a
lucrArilor de organizare de
santier.
2%
din valoarea autorizatà a
Iucrarilor de constructie
8 lei
pentru fiecare mp de
suprafata ocupatà de
constructie
13 lei
pentru fiecare racord

9 lei

> Taxe pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfáurarea unor activitaii se stabilesc
astfel:
20 lei

Art.475 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea autoriza4iilor
sanitare de functionare este de
27

60 lei

Art.475 aIin.(2)
Taxele pentru eliberarea atestatului de
producitor, respectiv pentru eliberarea
carnetulul de comercializare a produselor
din sectorul agricol sunt de
Art.475 alin.(21)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaçii
activititi
pentru
desfiurarea
unei
economice este de
Art.475 aIinA3)
Taxi pentru eliberarea/vizarea anuali a
autoriz4iei* privind desfiurarea activitiiii
de alimentatie publici
stabilita in functie de suprafata unitatii de
alimentatie publica** este de
(- datorata de persoanele a càror activitate este

20 lei

Iriregistratã In grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 Baruri Si alte activitäti de servire a bàuturilor Si 932 - Alte
activitaçi recreative si distractive, potrivit ClasificArii
activitáti!or din economia nationalá - CAEN, actualizata
prin Ordinul preedintelui lnstitutului National de
Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificàrii
activitAçilor din economia nationala - CAEN)
* se calculeaza pentru fiecare punct de lucru care are
inregistrate grupele CAEN mai sus enuntate
** se includ si terasele

SUPRAFATA
depana
laSOO m2

Taxa propusi prin Legea 227/2915 - pânà Ia
4.000 lei, pentru o suprafata de pânä la 500 m2.
inc'usiv
Art.475 alin.(3)
Taxi pentru eliberarea/vizarea anuali a
autorizaçiei* privind desfiurarca activitiiii
de alilnentatic publici
stabilita in functie de suprafata unitatii de
alimentatie publica** este de
(- datorata de persoanele a cäror activitate este

Inregistratà in grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 Baruri si alte activitAçi de servire a bauturilor si 932 - Alte
activitàti recreative si distractive, potrivit Clasificárii
activitaçilor din economia naçionala - CAEN, actualizatA
prin Ordinul preedinte1ui Institutului National de
Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii
activitãtilor din economia nationala - CAEN)
* se calculeaza pentru fiecare punct de lucru care are
inregistrate grupele CAEN mai sus enuntate
** se includ si terasele

Restaurante,
restaurante
cu
autoservire

Cofetani/patiseri',
fast-food, rulote
barun, berarn

700 lei

350 lei

Restaurante,
restaurante
CU

autoservire
SUIPRAFATA
mai mare
de 500 m2

Taxa propusi prin Legea 227/2015 - pânà Ia
8.000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 m2
Art.486 alln.(5)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice
de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, detinute de Consilille
Locale

1400 lei

Cofeti/patisi,
ft-food, rulote
baruri, berarii

700 lei

32 lei/mp
inclusiv, pentru fiecare mp sau fractiurie de mp

Autorizaia privind desfAurarea activitãiii de alimentaçie publicà, in cazul in care comerciantul
indep1inete conditijie prevàzute de lege, se enfite de cätre primarul in a càrui razã de
competenta se aflà amplasatà unitatea sau standul de comercializare;
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r Termenul de plata a taxei pentru eliberarea!vizare anuala a autorizatiei privind desfasurarea
activitatii de alimentatie publica se achita pana la data de 31 martie a anului pentru care se
datoreazã taxa, dupà aeeastã data aplicandu-se majorArile prevãzute de legea 207/2015

CAPITOLUL VI
TAXA PENTRU FOLOSIREA
MIJLOACELOR 1W RECLAMA SI PUBLICITATE (art. 477-479 din legea 227/2015)
A) Taxa pentru serviciile de reclamä si publicitate
a. Once persoanã care beneficiazã de servicii de reclamd si publicitate in România in baza unui
contract sau a unui alt fel de intelegere incheiatã cu altã persoanã datoreazà plata taxei
prevãzute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclamd si publicitate realizate prin
mijloacele de informare in masà scrise si audiovizuale.
b. Publicitatea realizatä prin mijloace de informane In masã scrise si audiovizuale, in sensul
prezentului articol, corespunde activitatilor agen;ilor de publicitate potrivit Clasificãrii
activitàçilor din economia nationalã - CAEN, cu modificàrile ulterioare, respectiv publicitatea
realizatá prin ziare si alte tipànituri, precum si prin radio, televiziune si internet.
c. Taxa prevãzutã in prezentul articol, denumità in continuare taxa pentru servicii de reclamd si
publicitate, se p1atete In bugetul local al unitãçii administrativ-tenitoriale in raza càreia
persoana presteazá serviciile de reclamd si publicitate.
d. Taxa penn servicii de reclamd si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% la
valoarea serviciilor de reclamd si publicitate.
e. Valoarea serviciilor de reclamà i publicitate cuprinde onice platã obiinutà sau care urmeazA a
fi obçinutà pentru serviciile de reclamd si publicitate, Cu excepia taxei pe valoarea adáugatà.
f. Taxa pentru servicii de reclamd si publicitate se varsà la bugetul local, lunar, pãnã la data de 10
a lunii urmãtoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestàri de servicii de reclamd si
publicitate.
Contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei fiscale la compartimentul de specialitate
B) Taxa pentru afisaj in scop de rcclamã si publicitate
Once persoanã care utilizeazã on panou, on afiaj sau o strueturã de afiaj pentru reclamd si
publicitate, cu exceptia celei care inträ sub incidenta pet A) datoreazä plata taxei anuale prevàzute in
prezentul articol càtne bugetul local al comunei, al oraului sau al municipiului, dupã caz, In raza
cAreialcãruia este amplasat .panoul, afiaju1 sau structura de afiaj respectivà.

- Valoarea taxei pentru afiaj in scop de reclamd si

a)
b)

Taxa
publicitate se calculeazã anual prin inmultirea
numàrului de metri pàtrati sau a fractiunii de metru (lei/m2 sau fractiune de m2)
pãtrat a suprafeei afiaju1ui pentru reclamà sau
publicitate cu suma stabilitã astfel:
32
In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana
deruleazà o activitate economicã
23
in cazul onicãrui altui panou, afiaj sau oricãrei altei
structuni de afiaj penn reclamd ipublicitate

> Taxa pentru afiaj in scop de reclamá si publicitate se recalculeazà pentru a reflecta numãrul de
luni sau fractiunea din lunà dintr-un an calendanistic in care se afieazã in scop de reclamà si
publicitate.
> Taxa pentru aficajul in scop de reclamd sipublicitate sepldtete anual, in doud rate egale,
páná la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru aJ4ajul in scop de reclamd
cipublicitate, datoratà aceluiasi buget local de cdtre contribuabili, persoanefizice sijuridice,
depánd la 50 lei inclusiv, sepldtvte integral pánd la primul termen deplatd.
29

> Persoanele care datoreazà taxa pentru afiaj in scop de reclamA si publicitate sunt obligate sä
depunà o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritàtii administraçiei publice locale
in termen de 30 de zile de la data amplasárii structurii de afiaj.
C) Tan pentru distribuirea sub once formá de fluturasi $ materiale publicitare fl
promotionale
Once persoanä fizica!juridica care distribuie sub once forma fluturasi si materiale publicitare
promotionale datoreaza urmatoarea taxa
Taxa
Taxa pentru distribuirea sub once forma de
(lei/100 buc)
fluturasi si materiale publicitare promotionale
pentru dimensiuni pana I 147/2 10
(format A5),inclusiv
100/100
1
4?.

Pnntrii ll,,h,vnoi ,Iyetnh,nt, 'n intoyac ,,mnnitcxr tnwz nfl ca

> Taxa pentru distribuirea sub once forma de fluturasi si materiale publicitare promoiona1e se
varsi la bugetul local, lunar, pâná la data de 10 a lunii urmátoare celci in care s-a
realizat distribuirea. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume
datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.
> Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand
cu ziva imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate
inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative
Contribuabilti - persoanejuridice/persoanefizice care distribuie sub oricefonnafiuturaci sau
materiale publicitare prornotionale in calitate de platitori de taxa au obligatia de a depune
anticipat declaratia conform urmatorului model, in vederea stabilirii taxei.

MI

ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORASUL COMANESTI
DECLARATIE IMFUNERE
privind stabilirea taxci pentru distribuirea sub once forma de fluturasi
si materiale publicitare promotionale
/........................
Inregistrata sub in.
la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale
din raza administrativ teritoriala unde se realizeaza distribuirea
Contribuabilul:
Codul unic de inregistrare/ CNP:
Numar inregistrare Registrul Comertului:
Sediul sociaL/domiciliu:
Localitatea:
Judetul:
Strada.............................. ............................ nr. ........ hi. .....Sc. ....... et. ....................... ap..........
Banca.....................................................cont IBAN ..............................................................
Nr. telefon fix/mobil ................................. / ................... ............. e-mail ....................................... ...............
Taxa datorata
Tara/100 buc
Numarfiuturasi si materiale
Pachet 100 bucati
1W.
publicitare
distribuite(
buc)
crt.
0

1

2

3

4=20

X

TOTAL

Prin senmarea prezentei am ivat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului
se pedepseste confonn legii penale, cele declarate fund corecte si complete.
Totodata ràspund penn calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata
la timp a impozituiui.

Sethl compartimentului contabil,

Director,

(semnatura)

(semnatim si stampila)
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CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE(art. 480-483 din legea 227/2015)
> Once persoanA care organizeazä o manifestare artisticá, 0 coinpetitie sportivä sau altä
activitate distractivä are obligaia de a plati impozitul pe spectacole,dupa cum urmeaza:
a) 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, operetã, concert filarmonic sau alta
manifestare muzicala, prezentarea unui film La cinematograf, un spectacol de circ sau
once competitie sportivà intemä sau intemalionalã;
5%
b) In cazul oricãrei altei manifestari artistice decât cele enumerate La lit, a)
> Spectacolele organizate in scopuri cantabile sunt scutite de plata impozitului pe spectacole
Persoanele care datoreazä impozitul pe spectacoleau obligaia de:
a) a Inregistra biletele de intrare§i/sau abonamentele Ia compartimentul de specialitate al
autoritAtli adrninistratiei publice locale care îi exercitA autonitatea asupra locului unde
are bc spectacolul;
b) a anuna tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sã aiba bc spectacolul,
precum i in once alt bc in care se vând bilete de intrare i/sau abonamente;
a
c) preciza tarifele pe biletele de intrare i/sau abonamente i de a nu Incasa sume care
depaesc tarifele precizate pe biletele de intrare§i/sau abonamente;
a
d) emite un bilet de intrare§i/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate at autoritatii administratiei
publice locale, documentele justificative pnivind calculut §i plata impozitului pe
spectacole;
1) a se conforma oricäror altor cerinte privind tipãrirea, inregistrarea, avizarea, evidenta i
inventarul biletelor de intrare §i a abonamentelor, care sunt precizate in normele
elaborate in comun de Ministerul Finançelor Publice i Ministerul Dezvoltarii
Regionale §i Administraiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii §i Ministerul
Tineretului i Sportului.
> Once persoanä care organizeazã o manifestare artisticá sau activitate distractiva are
obligaia de a plãti impozitul ye soectacole,dupa cum urmeaza:
2 leilmp/zi
a) In cazul videotecilor
3 leilmp/zi
b) I In cazul discotecilor

-

> Impozitul pe spectacole se platqte lunar pãnä la data de 10, inclusiv, a lunii urmátoare celei
in care a avut bc spectacolul.
> Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al
impozitului, depunerea la timp a declaratiei i plata la timp a impozitului.
CAPITOLUL IX
ALTE TAXE LOCALE(art. 486-488 din legea 227/2015)
Taxa

Art.486 alin.(1)

b)

-

Taxa zilnicä pentru utilizarea temporarà a
locunilor publice astlel:
Taxä coment stradal
Taxä pentru parcarea ocazionalä a autovehiculelor, allele
decât cele Inscrise In eviden4ele Sen'iciului Impozite §i taxe
autoturisme cu capacitatea cilindrica mai mica de 2000 cmc
autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2000 cmc
autobuze, autocare, microbuze cu capacitatea cilindnica mai
micäde 3000 crnc
autobuze, autocare, microbuze cu capacitatea cilindrica de
peste 3000 cmc

-
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-in Ici17 Iei/zi

2 lei/ mp/orä
2 lei/ mp/orà
6 teLl mp/orä
17 lei/ mp/orA

- alte vehicule Cu trac;iune mecanicä Cu masa maxima autorizatA

12 lei/ mp/orà

mai mica de 5 tone

- alte vehicule Cu tractiune mecanicã CU masa maxima autorizatA
cuprinsa intre 5 - 12 tone
- traCtoare inmatnculate
e)

-

6 Id/ mp/orä

Taxa pentru utilizarca temporarA a locurilor publice pentru
parcarea, oprirca i staflonarea autovehiculelor (pentru
autovehicoicle Inscrise In evidenta Sen'iciului Impozite si
taxe):
- in parcári neamenajute pe domeniul public a! oruyului

* autoturisme
* autobuze, autocare, microbuze
* alte vehicule CU traciune mecanicA Cu masa maxima

30 Iei/vehicullan
150 Ici/vehicul/an
70 Iei/vehicul/an

Cu

masa maxima

200 Ici/vehicul/an

Cu

masa maxima

300 leilvehicul/an

- autorizata mai mica de 5 tone
* alte vehicule Cu tractiune mecanicA
autorizatA cuprinsa intre 5 - 12 tone
* alte vehicule Cu trac;iune mecanica
autorizata de peste 12 tone
* tractoare inmatriculate

116 lei/vehicul/an

- pentru parcarea autoturismelor Inpareárile amenajate, ye bath de
rezervare;
* aceste taxe se plAtesc pânà eel târziu data de
la
de
31.03.2016, In caz contrar se vor percep dobânzi i penalitati

d)

23 lei / mp/orà

Intãrziere stabilite conform legilor In vigoare;
Persoanele fizice prevãzute la art.487, lit. a)-e) din Legea nr.227/201 S
privind Codul Fiscal, vor Ii scutite la plata taxei de parcare datoratA
pentru un singur autovehicul pentru care legea II scutete i de plata
[MT.
Taxã pentru depozitarea materialelor de constructii PC domeniul
public sau privat at Consiliului Local
Art286 alin.(2).TaxA zilnicá pentru detinerea sau utilizarea
echipamentelor destinate In scoput obtinerii de venituri care
folosesc infrastructura publicA localà.
* sunt exCeptate vehiculele inregistrate

174/Iei/vehicullan
(pentru primele 2
autoturisme)
348fleVvehicuUan
(de la al treilea
autoturism)
2 lei/mp/zi
16 Ici/zi

Procedura de declararc i achitare a taxei pentru depozitarea de diverse materiale, produse sau
autoturisme prevazute la lit b), cu exceptia locatiilor inchiriate prin licitatie publicä:
In vederea stabilirii obligaii1or de plata privind ocuparea domeniului public cu niSip, schele,
materiale de construclii sau alte asemenea precum si ocuparea domeniului public de autoturismele
prev.la lit. b) , contribuabilii trebuie sA depuna declara;ia de impunere, insotitA de cererea de ocupare a
domeniului public vizatA Cu ccl pu;in 2 zile Inainte de amplasare.
Taxa se datoreaza anticipat, pentru intreaga perioadA pentru care se solicita i se aproba
ocuparea domeniului public. DacA perioada pentru care se solicitA §i se aproba ocuparea domeniului
public este mai mare de o luna plata taxei se face paM ccl târziu In ultima zi a lunii, pentru luna
urmAto are.
Pentru neachitarea taxei la scadenta, se datoreazA accesorii, conform prevederilor legate In
vigoare
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORASUL COMANESTI
DECLARATIE DE IMPUNERE
PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC

DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
COD INREG.FISCALA /COD NUMERIC PERSONAL
DENUMIRE/ NUME PRENUME.........................................................................
JUDET..................................
LOCALITATE.........................
Strada.......................................................... nr. ........ bI. .............. sc. ....... et. .......... ap
COD 2AEN ..........................................leleton mobil/fix
NR. CONT
BANCA
NR. CRT.

Crt
01

LOCULAMPLASARIL

02

SUPRAFATA

(MP)
03

DURATA AMPLASARI!
Perloada
NR.
NR.
(de ladata ORE NR.
ZILE
LUNI
pânä la
data)
04
05
07
06

TAXA
DATORATA

TOTAL
TAXA
DATORATA

08

09

TOTAL GENERAL
Sub sanctiunile aplicale faptel de fals In adele publice, declar cA datele din aceastà declaratie sunt corecte §i
complete.

/
(Denumire,Nume, prenume/ semnãturà i tampi15.)

(Data completarli declaratiei)
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CAPITOLUL XI
SANCTIUNI
A) LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR
FIZICE
70 lei - 279 lei
Art. 493 alin.(3) Contraventia prevàzutà la alin.(2) lit.a) se
sanCtioneaza cu amendà de la
(Art. 493 din. (2) Constituie contraventli urtnátoarelefapte:
depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevãzute la art. 461
aIm. (2), (6), (7), aIm. (10) lit. c), aIm. (12) Si (13), art. 466 aim. (2), (5), aiim.
(7) lit. c), aiim (9) si (10), art. 471 aIm. (2), (4), (5) Si aiim (6) lit. b) i c), art.
474 aim. (7) lit. c), aIim. (11), art. 478 aIm. (5) si art. 483 alin. (2);

Contraventia prevãzutà la alin.(2) Iit.b) se
sanctioneaza Cu amenda de la

279 lei - 696 lei

(Art. 493 a/in. (2) Constituie contraventii urmdtoare/efapte:
nedepunerea declaratiilor de impunere prevAzute la art. 461 aIm. (2), (6),
(7), alt. (10) lit. c), ahn. (12) Si (13), art. 466 aIim. (2), (5) Si aIm. (7) lit. c),
aIm. (9) $ (10), art. 471 aiim (2), (4), (5) Si aIim. (6) lit. b) i c), art. 474 aIm. (7)
lit. c), aiim. (11), art. 478 aIm. (5) si art. 483 aIm. (2)

Art. 493 alinA4) incãlcarea normelor tehnice privind tiparirea,
inregistrarea, vânzarea, eviden;a $ gestionarea dupã caz a
abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie
contraventie si se sanctioneaza Cu amenda de la
Art. 493 alin.(4') Necomunicarea informaçiilor si a documentelor
de natura Celor preväzute la art. 494 aiim. (12) in termen de eel
mult 15 zile lucràtoare de la data primirii solicitàrii Constituie
contraventie Si se sanctioneaza Cu amendà de la

325 lei - 1578 lei

500 lei - 2.500 lei

B) LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR
JURIIMCE
280 lei -1116 lei
Art. 493 alin.(3) Contraventia prevazutã la alin.(2) lit.a) se
sanctioneaza Cu amendA de la
(Art 493 a/in. (2) Constituie contraventil unndtoare/efapte:
depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevàzute la art. 461 aim.
(2), (6), (7), aIim. (10) lit. c), alt. (12) si (13), art. 466 alt. (2), (5), aim. (7) lit. c),
aIim. (9) §i (10), art. 471 aim. (2), (4). (5) i aim. (6) lit. b) Si c), art. 474 aIm. (7)
lit. c), aIm. (11), art. 478 aIm. (5) si art. 483 aIim. (2);

Contraventia prevàzutá la alin.(2) lit.b) se
sanCtioneaza cu amendà de la
(Art t 493 alin.q'2) Constituie contravenfii unndtoarelefqpte:
nedepunerea deciaratiiior de impunere preväzute la art. 461 alt. (2), (6), (7),
aIim. (10) lit. c), alt. (12) Si (13), art. 466 aiim (2), (5) si aIm. (7) lit. e), aIim. (9) i

1116 lei - 2784 lei

(10), art. 471 aIim. (2), (4), (5) si aIim. (6) !it. b) sic), art. 474 aim. (7) lit. c), aiim
(11), art. 478 aiim. (5) si art. 483 aim. (2)

Art. 493 alin.(4) incalcarea normelor tehrnCe privind tipàrirea,
inregistrarea, vãnzarea, evidemla Si gestionarea dupã eaz a
abonamentelor si a biletelor de intrare la spectaCole Constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amendà de la
Art. 493 alinj4') Necomunicarea informatiilor si a documentelor
de natura celor prevàzute la art. 494 aim. (12) in termen de eel mult
15 zile Iucrätoare de la data primirii solicitãrii eonstituie
contraventie Si se sanctioneaza Cu amenda de la
35

1300 lei - 6312 lei

2000 lei - 10000 lei

In eazul persoanelorjuridiee, limitele mirtime si maxime ale amenzilor an fast majorate cu 300%
Contraventiilor prevázute in prezentul capitol Ii se aplicã dispozitiile Ordonantei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatà cu modificari si completàri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificàrile si completanle ulterioare

PCT. II. LEGEA NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Nr.
crt.

CAPITOLUL I
Taxi pentru eliberarea certificatelor de once fel, altele decAt
cele eliberate de instantc, Ministerul Justiiei, Parchetul de
pe lángá Curtea Supremä de Justiçie si de notari public
precum $ pentru alte servici prestate de uncle institutli
publice

Eliberarea de càtre organele administraçiei publice centrale si
locale, de càtre autoritàti publice, precum si de instituçii de stat
care, in exercitarea atributiilor br sunt in drept sà certifice
anumite
situaçii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a
I
oricäror alte Inscrisuri prin care se atestà un fapt sau o
situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plàtete a altã taxã
extrajudiciara de timbru mai mare
Eliberarea certificatelor de propnietate asupra animalelor, pe cap
de animal
2
- pentru animalele sub doi am
- pentru animalele peste doi ani
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra
animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:
3
- pentru animale sub doi am
- pentru imale peste doi am
Eliberarea la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor
certificate medicale in justitie
Eliberarea la cerere a certificatelor de cazierjudiciar
5
inregistrarea, la cerere, in actele de stare civilà a schimbArii
6
numelui si a sexului
inregistrarea, la cerere, in actele de stare civilà a desfacerii
7
cãsãtoriei
Transcrierea, La cerere, in registrele de stare civilã romàne, a actelor de
8
stare civilà intocmite de autoritatile strAine
Reconstituirea si intocmirea ultenioarà, la cerere, a actelor de
9
stare civilà
Eliberarea altar certificate de stare civilä in locul celor pierdute,
10
sustrase, distruse sau deteriorate
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de
Nr.
identitate si Inscrierea mentiunilor in acestea, precum fl
crt.
pentru eliberarea permiselor de vânátoare i pescuit
Acte de identitate:
a) Eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru
cetatenii romani, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor
1
de identitate pentru cetätenii straini si persoanele färà cetaçenie,
precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliu!ui
sau a resedintei cetãtenilor români
36

TAXA
(-in Id-)

2

2
2

2
5
2
2
15
2
2
2
2

TAXA
(-in lei-)

5

b) Viza anualä a cametelor de identitate ale cetAçenilor straini si
ale persoanelor fàra cetàtenie
2
Eliberarea sau viza anualá a permiselor de vânãtoare
3
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit
CAPITOLUL HI
Ni'.
Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in
ert.
vederea obflnern permiselor de conducere
Taxe pentru examinarea candidatilor care an absolvit a scoalA de
conducalori de autovehicule:
a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
subcategoria A, Al, B, BI Si B+E
b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoria A
c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
apa4inand uneia din categoriile sau subcategoriile B, BI, B+E
d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
1
apartinând uneia din categoriile sau subcategoriile C, Cl, D,Dl, Tr,
C+E, D+E, Cl+E, Dl+E, Th Si Tv
A

e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
apartinand uneia din categoriile sau subcategoriile Cl +E, Dl +E, C, D,
Tb, Tv
I) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
aparinand uneia din categoriile C+E, D+E

2

4
Nr.
crt.

2
3

Nr.
crt.

Taxe pentru examinarea persoanelor cãrora le-a fast anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a
persoanelor care an fost repsinse de 3 on la examenul pentru obtinerea
aceleasi categorii a permisului de conducere, precum Si pentru
persoanele care nu an absolvit o scoalã de conducAtori de autovehicule,
cu exceptia celor prevãzute la categoriile B, Bl, B+E
Taxe pentru examinarea persoanele cärora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse In permisul anulat
Taxe pentru examinarea persoanelor care an fost respinse de trei on la
examenul pentru obtinerea ace1eai categorii cuprinse in permisul de
conducere
CAPITOLUL IV
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor,
autorizare provizorie de circulafle $ autorizare de circulafle
pentru probe
Taxe de inmatriculare permanente sau temporarA a
autovehiculelor si remorcilor
a) autovehicule si remorci cu masa totalá maximA autorizatà de
pânà la 3500 kg inclusiv
b) autovehicule si remorci Cu masa totalA maximA autorizatA
cuprinsa intre 750 kg i 3.500 kg inclusiv
c) autovehicule si remorci Cu masa totalA maxima autorizatã mai
mare de 3.500 kg

6
3
2

-

TAXA
(-in lei-)

6
--- abrogat---abrogat--

28

--abrogat--

--abrogat--

84

--abrogat---abrogat-TAXA
(-in lei-)

60
--abrogat-145

Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor i
remorcile neinmatriculate permanent sau temporar
TaxA de autorizare a circulatiei pentru probe, a autovehiculelor si
remorcilor

414

CAPITOLUL IV'
Taxa pentru furnizare date

TAXA
(-in lei-)

37

9

inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor
date din Registrul national de evidençà a persoanelor, precum si din Registrul
1. national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de
Inmatriculare si din registrele judeene si al municipiului Bucureti de
evidenã a perniiselor de conducere i certificatelor de Inmatriculare
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
Nr.
terenurilor dobándite in baza Legii fondului funciar
ert.
nr.18/1991, repubhcata, cu modidificarile si completarile
ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatà,
1
cu modificàrile si completàrile ulterioare, cu excepia celor
pentru terenurile agricole si forestiere 3)

TAXA
(-in let-)

CAPITOLUL I
Taxi pentru eliberarea certificatelor de once fel, altele decât
cele eliberate de instante, Ministerul Justitiel, Parchetul de
pe lângä Curtea Supremà de Justifle si de notani publici,
precum $ pentru alte servici prestate de unele institutii
publice

TAXA
(-in lei-)

Nr.
crt.

Eliberarea de cãtre organele administraçiei publice centrale si
locale, de cätre autoritàçi publice, precum si de institutii de stat
care, in exercitarea atribuçiilor br sunt in drept sá certifice
anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a
1
oricäror alte inscnisuri prin care se atestá un fapt sau 0
situafle, cu excepia acelor acte pentru care se plàtete o altà taxà
extrajudiciarã de timbru mai mare
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap
de animal:
2
- pentru animalele sub doi ani
- pentru animalele peste doi ani
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietAii asupra
animalebor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:
3
- pentru animale sub doi ani
- pentru animale peste doi ani
Eliberarea la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor
certificate medicale in justitie
Eliberarea la cerere a certificatelor de cazierjudiciar
5
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civilà a schimbarii
6
numelui si a sexului
mnregistrarea, la cerere, in actele de stare civilä a desfacerii
7
casàtoriei
Transcrierea, la cerere, In registreic de stare civilá romane, a actelor de
8
stare civilã intocmite de autoritatile strAine
Reconstituirea si intocmirea ulterioarA, la cerere, a actelor de
9
stare civilà
Eliberarea altor certificate de stare civilã in local celor pierdute,
10
sustrase, distruse sau deteriorate
CAPITOLUL II
Taxe
pentru
eliberarea
sau preschimbarea actelor de
Nr.
identitate si Inscrierea mentiunior In acestea, precum 0
cii.
_____
pentru _eliberanea_permiselor_de vãnätoare_fl_pescuit

5

15

2

2
2

2
5
2
2
15
2
2
2
2

TAXA
(-in lei-)

1

Acte de identitate
a) Eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru
cetAtenii romani, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor
de identitate pentrucetàtenü strãini Si persoanele raia cetatenie,
precum si mnscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului
sau a resedintei cetàtenilor români

b) Viza anualà a cametelor de identitate ale cetàtenilor straini si
ale persoanelor ra cetàtenie
2
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vânàtoare
3
Eliberarea sau viza anualà a permiselor de pescuit
CAPITOLUL HI
Nr.
Taxe pentru exammarea conducatorilor de autovehicuic in
c.
ii
vederca obtinci
n permiselor de conducere
Taxe pentru examinarea candidatilor care an absolvit 0 scoalA de
conducatori de autovehicule:
a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
subcategoria A, Al, B, B Si B+E
b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoria A
c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
apa4inând uneia din categoriile sau subcategoriile B, Bi, B+E
d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
1
apartinand uneia din categoriile sau subcategoriile C, Cl, D,Dl, Tr,
C+E, D+E, C1+E, Dl+E, Tb Si Tv

.

e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
aparçinand uneia din categoriile sau subcalegoriile C1+E, D1+E, C, D,
Th, Tv
f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
apa4inând uneia din categoriile C+E, D+E

2

4

Nr.
cii.

2

Taxe pentru examinarea persoanelor càrora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a
persoanelor care an fost repsinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea
aceleasi categonii a permisului de conducere, precumi pentru
persoanele care nu au absolvit o scoalà de conducàtori de autovehicule,
cu exceptia celor prevAzute la categoriile B, B!, B+E
Taxe pentru examinarea persoanele cãrora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori 18
examenul pentru obtinerea ace1eai categonii cuprinse In permisul de
conducere
CAPITOLUL IV
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor Si remordior,
autorizare provizorie de dirculatie 0 autorizare de circulflie
pentru probe
Taxe de inmatniculare permanente sau temporarA a
autovehiculelor si remorcilor
a) autovehicule Si remorci cu masa totalà maxima autonizatà de
pânà la 3500 kg inclusiv
b) autovehicule si remorci en masa totala maxima autorizatã
cupninsã Intre 750 kg i_3.500 kginclusiv
c) autovehicule Si remorci Cu masa totalà maxima autonzatà mm
mare de 3.500 kg
Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si
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5

6
3
2

-

TAXA
(-in lei-)

6
--- abrogat---abrogat--

28

--abrogat--

--abrogat--

84

--abrogat-abrogat
TAXA
(in id-)

60
--abrogat-145

3

414

CAPITOLUL IV'
Taxa pentru furnizare date

TAXA
(-in lei-)

Nr.
crt.
1.

9

remorcile nemnmatriculate permanent sau temporar
Taxa de autorizare a circulatici pentru probe, a autovehiculelor si
remorcilor

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice A juridice privind fumizarea unor
date din Registrul national de evidentã a persoanelor, precum si din Registrul
permselor deconducere cericatelor de
national de eviden
inmatriculare si din registrele judetene Si al municipiului Bucureti de
evidentA a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
Nr.
terenurilor dobândite In baza Legii fondutui funciar
crt.
.
.. . . .
-.
nr.18/1991, repubhcata, en modidificarile i completarile
ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite in baza Legii fondului flinciar nr. 18/1991, republicatã,
1
cu modificàrilei completãrile ulterioare, cu exceptia celor
pentru terenurile agricole i forestiere 3)

5

TAXA
(-m lei-)

15

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 105/2004 privind unele mãsuri pentru eliberarea si inmânarea titlurilor de
proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicatA In Momtorul Oficial at Românieie, Partea I, nr. 1.097 din 24
noienibrie 2004, aprobata prin Legea nr.34/2005, In scopul finalizarii eliberãrii titlurilor de proprietate, eliberarea si
inmãnarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit.
3)

Nivelurile taxelor fi impozitelor stabilite prin prezenta anexd se vor mod?fica In cazul in care
vor apdrea acte normative In acest sens.

PCT. III. FACILITATI FISCALE
/ Facilitatile fiscale pentru persoanele fizice si juridice sunt cele reliefate la art .456
aim I ,art .464 alin i, art .469 alin i, art .476 alin 1, art .479 aIm i-s si art .482 ale
Legii 227/2015 privind codul fiscal

Avizat pentru legaiitate,
Secretarui orauiui,
jurist Daniela Chirilã

Initiatori
PRIMAR,
Bc. Viorei Miron

Sefserv. I.T.L.,
Ionut Albu

EEO

Anexa nr.2
la Proicetul de Hotarare a Cousiliului Local
TAXE LOCALE SPECIALE
FONDURI CU DESTINATIE SPEC1ALA
PENTRIJ ANUL 2016
1. Taxä pentru constituirea fondului de informare a cetatenilor asupra riscurilor
de inèeocliu si a ,nsurilor de prevenire i stingere a inceijdiilor - P.S.I. - (stahilite
conform Legii nr.307/2006, art.13)
a) 7 lei/an - taxa este datorata de cätre toti contribuabilii, persoane fizice, proprietari de
irnobile, pentru fiecare imobil.
Conform prevederilor 00 44/2008 privind desfäurarea activitatuor economice de cätre
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale i intreprinderile famiIiae in categoria
contribuabililor persoane fizice se includ i
- persoanele fizice care exercitã activitati independente In mod autonorn sau asociate pe baza
unui contract de asociere mncheiat in vederea realizarii de activitati (Intreprinderile familiale,
asociatiile agricole sau altele asemenea) care nu Indeplinesc elementele constituive ale
contribuabilului persoanä juridicã
- persoanele fizice care exercitä once profesii , cum sunt cele medicale, de avocaturä,
notaniale, de avocaturä, notania]e, de expertizä contabila, de expertizã tehnica, de consultanta
fiscalã, de contabil autorizat, de consultant de plasament in valori imobiliare, de arhitecturh, de
executare judecatoreasca, cele autonizate sä execute lucräri de specialitate din dorneniile
cadastrului, geodeziei i cartografiei sau alte profesii asernanatoare desfàurate in mod
autononi. In conditiile legii, 5i care nu intrunesc elernentele constitutive ale contribuabilului
persoanä junidica.
b) 14 kit ant punct de lucru, fihialä sau /i sediul societhtii comerciale
- taxa este datoratä de cãtre to;i contribuabilii, persoane junidice care detin irnobile pe raza
orau1ui ComAneti.
Fondurile constituite din incasarea acestei taxe vor fi cheltuite pentru Inzestrarea,
ftmctionarea i Indeplinirea atributiilor legale ale Serviciului voluntar pentru situatii de urgenã
dupa curn urrneazä
- pentru dotarea serviciului, potrivit normelor, cu rnijloace tehnice pentru apärare
impotriva incendiilor 5i echiparnente de protectie specifice, carhuranti, lubrifianti i alte
rnijloace necesare susçinenii operaçiunilor de interventie, inclusiv hrana 5i antidotul
pentru participantii la interventiile de lungä durata;
- intretinerea i repararea utilajelor 5i mijloacelor tehnice din dotarea serviciului;
- asigurarea bunurilor din dotarea serviciului pentru cazunile de avarie, distrugerea sau
pentru alte evenimente;
- asigurarea de persoane i raspundere civilA a personalului cu atributii pe lithe de
interventie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse din accidente,
catastrofe ori alte asernenea evenirnente intervenite in timpul 5i din cauza indeplinirii
atributiilor specifice;
- pregätirea profesionala a personalului;
- salarii persona] contractual;
Plata taxei se face in doua trane egale, pãnä ]a datele de 31 martie i 30 septembrie
inclusiv.
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Consiliul Local Cornãneti poate Incheia contracte tie presthri servicii In
donieniul P.S.1., cu cetetalte primärii i ageni economici care soticità acest lucru.
Taxa va Ii 68 Id / lunà chiar dacä In tuna respectivä nu a avut bc nici un incendiu.
Pentru instruirea personabului, taxa va fi 1 lei/ pers/ edintä tie instruire.
Caniitäi1e de suhstrnt de stingere, combustibilul consuniat la interventie, salariile
pompierilor participanti se vor calcula i achita separat de cãtre bcneflciar.
In situalia in care sediul 1.1.. IF., sau societatea comerciala Sc afla intr-o locuinta
proprietate particularä, taxa P.S.I. nu se datoreazã si de cätre persoana fizicã proprietarä a
ifllObilLIILli.
Pentru farniliile care convietuiesc in aceeai locuinta, sau stint coproprietarii aceIeai
bocuine taxa P.S.I. se datoreazã o singurã data.
Persoanele fizice prevazLlte la art.485, aim. i din Codul fiscal vor fi scutite la plata taxei
speciale P.S.I. datorate doar pentru locuinta de domiciliu.
2. Taxi tie sahubrizare, colectare selectiva i recictare a tiqeuriJor
Pentru anul 2015 se stabilesc urmatoarele cuantumuri
- pentru persoanele fizice (locuitori bloc) - 7,50 Iei/lunã, pentru primele 4 persoane
- pentru persoanele fizice (locuitori case) - 6 lei/lunä, pentru prirnele 4 persoane
- pentru familiile (locuitori bloc) ce depaesc 5 persoane , taxa este 37,50 lei/ luna
- pentru familiile (locuitori case) cc depãesc 5 persoane, taxa este 30 lei/luna.
Pentru stabilirea si calcularea acestei taxe se vor avea in vedere prevederile stab ilite in
anexele 2A si 2B la prezenta hotarãre.
3. Taxà pentru constituirea fondului de sustinere a activitãtilor cultural sportive
(stabilitä cf. Legii 215/2001, ri, art.36, alin.(4), Iit.c)
Taxa este datorata dupa cum urmeazä
- Intreprinderi individuale (II.) ,persoane fizice autorizate,
cabinete medicale, avocaturã, notariale, expertizã contabila,
- 45 lei/ an
executarejudecätoreascä, consultanta fiscalã
- 68 lei/ an
- Intreprinderi farniliale (I.F.)
- 126 lei/ an
- Societati comerciale
Plata taxei se face in douã trane egale, panä la datele de 31 martie i 30 septembrie
inclusiv.
Aceasta taxA se va percepe contribuabililor persoane fizice care desf'aoara
activitäti economice pe baza liberei initiative sau care exercitã once profesii in conditiile legii
nu intrunesc elementele costituive ale contribuabilului persoanä juridica §i contribuabililor
persoanejuridice, plätitori de impozite i taxe locale, care an sediu sau punct de lucru in orau1
Cornäneti i desfAoara activitate pe raza orauIui Cornäneti.
In situatia In care II., I.F. sau societatea cornerciala fac dovada cä nu au
desthurat activitate pe tot parcursul anului, vor fi scutite de plata acestei taxe, In baza cerenii
avizate de inspectorul comercial, care sä specifice cä solicitantul nu a solicitat autorizatie de
functionare pentru perioada pe care solicitä scutirea.
Destinatia fondurilor provenite din Incasanea taxei pentru constituirea fondului de susinere
a activitatilor cultural-sportive va fi
cheltuiebi pnivind organizarea activitatilor culturale cu ocazia Zihei oraului;
- cheltuieli pentru festivitatile ocazionate de datinile strarnoeti, Ziva Tineretului,
Revelion i nrnnifestarile sportive
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4. Tare anuale pentru eliberarea si prelungirea A UTORIZA TIEI BE FUNCTIONARE
SI PROFIL BE A CH VITA TE
4.1.
Taxi (lei)
Nr.
DESTINATIE
crt.
PENTRU EXECUTAREA SERVICIULUI
PUBLIC DE TRANSPORT PERSOANE!
BUNURI IN REGIM DE TAXI
- Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru
160 lei
serviciul public de transport persoane/bunuri
In regim de taxi
- Taxa pentru eliberarea autorizatiei taxi
75 lei
permanente
- vizarea anualã a autorizatiei pentru
executarea serviciului public de transport
107 lei/an
persoane/bunuri In regim de taxi
- vizarea anualã a autorizaiei taxi permanente
53 lei/an

- tarifpentru acces a$eptare clienti

21 leillunä
Fondurile constituite din Incasarea taxei pentru eliberarea autorizatiei pentru
executarea serviciului public de transport si vizarea anualà a autorizatiei, precum si cele
obtinute din Incasarea tarifualui pentru acces ateptare clienti vor fi utilizate pentru amenajarea
parcãrilor fl a locurilor de ateptare clienti.
Eliberarea autorizatiei, pentru serviciul public de transport persoane/bunuri in regim
de taxi se face conform Regulamentului privind procedura de eliberare a autoriza,tiei pentru
serviciul public de transport persoane/bunuri in regim de taxi apro bat prin H. CL.
nr.29/14.02.2008, care rámáne in vigoare.
Nv.
cii.

TARIF

DESTINATIE
ACORDAREA LICENTELOR DE TRASEU
PENTRU CURSE REGULATE IN VEDEREA
EFECTUARTI SERVICIULUI DE TRANSPORT
PUBLIC LOCAL DE PERSOANIE
- eliberarea licentei de traseu pentru tin serviciu
de transport public de persoane prin curse
regulate
- eliberarea unui duplicat al licentei de traseu
ocazionatà de pierderea, sustragerea sau
deteriorarea celei eliberate anterior (calculat
pentrui durata de contract rámasà)
- Inlocuirea licentei de traseu ocazionatà de
schimbarea denumirii operatorului de transport
sau a adresei sediului profesional (calculat pentru
durata de contract ràmasà)

300 lei

100 tel

100 tel

Eliberarea licentelor de traseu in vederea efectuarii transportului public de persoane
prin curse regulate si calcularea tarifelor pentru acestea se se face conform Regulamentului de
acordare a licentelor de traseu pentru curse regulate in vederea efectuãrii serviciului de
transport public local de persoane aprobat prin H.C.L. nr.93/28M8.2012 , care rAmâne In
vigoare.
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Veniturile realizate din incasarea acestor tarife vor fi utilizate pentru reabilitarea
infrastructurii rutiere, amenajare parcàri, achizitionarea de indicatoare rutiere si materiale
necesare instalArii acestora ( tevi suport, folii inscriptionare, vopsea, suruburi, etc.), pentru
achizitionarea de vopsea pentru marcaje rutiere si vopsirea bordurilor, pentru repararea si
intretinerea echipamentelor.
4.2.1
Nr.
crt.

DESTINATIE
ACORDAREA LICENTELOR DE TRASEU
PENTRU CURSE REGULATE SPECIALE
- Tarif pentru eliberarea licentei de traseu pentru
un serviciu de transport public de persoane prin
curse regulate speciale (calculat pentru durata
stipulata in contract)
- eliberarea unui duplicat al licentei de traseu
ocazionatà de pierderea, sustragerea sau
deteriorarea celei eliberate anterior (calculat
pentrui durata de contract ràmasà)
- Inlocuirea licentei de traseu ocazionatà de
schimbarea denumirii operatorului de transport
sau a adresei sediului profesional (calculat pentru
durata de contract ràmasà)

TARIF (lei

300 tel

300 Id

300 tel

Eliberarea licentelor de traseu pentru curse regulate speciale si calcularea tarifelor
penn acestea se se face conform Regulamentului de acordare a licen;elor de traseu pentru
curse regulate speciale aprobat prin H.C.L. nr.35/27.03.2012 , completatã cu H.C.L.
94/28.08.2012 , care rãmâne in vigoare.
Veniturile realizate din Incasarea acestor tarife vor fi utilizate pentru reabilitarea
infrastnicturii rutiere, amenajare parcäri, achizitionarea de indicatoare rutiere si materiale
necesare instalàrii acestora ( tevi suport, folii inscriptionare, vopsea, suruburi, etc.), pentru
achizitionarea de vopsea pentru marcaje rutiere si vopsirea bordurilor, penn repararea si
Intretinerea echipamentelor.
4.3.
Nr.
DESTINATIE
Taxã (lei)
ELIBERAREA AUTORTZATIEI DE
cit
FUNCTIONARE SI PROFIL DE
ACTIVITATE
PENTRU GATERE
470 lei/an
1
PENTRU CIRCULARE
2
176 lei/an
PENTRU COMERT
3
- cu ridicata (depozit)
120 lei / an
- cu amAnuntul
80 lei! an
PENTRU PRESTARI SERVICII
60 lei/ an
4
PENTRU PRODUCTIE
5
60 tell an
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de flinctionare si profil de activitate se datoreaza atãt
la deschiderea, cat si la prelungirea unei activitAi comerciale pe raza oraului Comãneti.
Eliberarea autorizatiei de fIincçionare si profil de activitate se face conform
Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizatiei de functionare $ profil de
activitate aprobat prin H.C.L. itt. 75/21.04.2011 , care rãmãne In vigoare.

Fondurile constituite din mncasarea taxei pentru eliberarea si prelungirea autorizatici de
flinc;ionare si profil de activitate vor fi utilizate pentru achizitionarea de active fixe corporale
Si necorporale, materiale, obiecte de inventar si prestäri servicii pentru dotarea si funcçionarea
Serviciului Control - autorizàri, protectia mediului si protectia muncii, in vederea cresterii
calitaçii serviciului public.
5. Taxä de Inscriere pentru mijloacele de transport pentru care nu existã obligaia
mnmatriculàrii la organele de politie, stabilitä conform prevederilor IICL 36/27.02.2014
- vehicule cu tractiune animalà, mopede, motoscutere
- 50 lei
- masini autopropulsate pentru lucràri, maim agricole si forestiere - 200 lei
- taxa de radiere
-10 lei
- taxa pentru eliberarea unui nou document
- 5 lei
- taxa contravaloare certificat inregistrare
- 3 lei
- taxa contravaloare placuta numar inregistrare moped si tractor (240x130) -18 lei
- taxa contravaloare placuta numar inregistrare caruta (340x200)
- 21,50 lei
Fondurile constituite din Incasarea acestei taxe vor fi utilizate pentru dotarea Serviciului
InregistrAri vehicule cu aparaturã electronicã Si consumabile, pentru confecçionarea placuçelor
cu numärul de inregistrare si a certificatelor de inregistrare, achizitionarea de indicatoare
rutiere si materiale necesare reparärii acestora (folii inscriptionare, tevi suport, suruburi, etc.)
i pentru achizitionarea de vopsea pentru marcaje rutiere.
6. Taxà pentru eliberarea in regim de urgenà a certificatului fiscal
Contribuabilii persoane fizice si juridice datoreaza o taxä pentru eliberarea in regim de
urgenä a certificatului fiscal (eliberarea In ziva depunerii cererii) si a adeverintelor - dovadä
spatiu , necesare la Registrul Comertului , In cazul In care documentatia necesarà depusa este
completà si corectA si nu figureaza cu creante fiscale de platä la data solicitArii.
Nivelul acestei taxe este de:
o 5 lei
- pentru persoane fizice
- pentru persoane juridice.
o 20 lei
Taxa pentru eliberarea In regim de urgenA a certificatului fiscal nu exonereazã de la
plata taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor fiscale si adeverintelor.
Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar
veniturile realizate vor fi utilizate de cätre Serviciul de Impozite si taxe locale pentru cre$erea
calitàtii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale
(tehnica de calcul, mobilier, programe informatice), materiale (birotica, consumabile), obiecte
de inventar, prestari servicii (asistentã soft).
7. Taxi pentru eliberarea In regim de urgená a adeverintelor de rol agricol:
Tan este datorata de contribuabilii care doresc eliberarea adeverintelor de rol agricol In
regim de urgentà (24 de ore de la data depunerii cererii).
Nivelul acestei taxe este de:
- pentru persoane fizice
o 5 lei
- pentru persoane juridice.
o 20 lei
Taxa pentru eliberarea In regim de urgen;ã a adeverintelor de rol agricol nu
exonereazà de la plata taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea acestora.
Taxa se achità anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a adeverintei de rol
agricol, iar veniturile realizate vor fi utilizate de cätre Serviciul de administraçie publicä locala,
din care face parte compartimentul Regisn Agricol pentru cre$erea calitátii serviciului public
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specific prin achizipa de materiale (biroticA, consumabile) i obiecte de inventar(tehnica de
calcul, mobilier).
8. Taxe speciale S.P.C.L.E.P.:
Taxä pentru verificarea dosarului, intocmirea referatului pentru aprobarea transcrierii
a)
actelor de stare civila eliberate de autoritatile strãine in actele de stare civilã românei
- 20 tel
Intocmirea actelor Si certificatelor de stare civilã in limba românà
Taxã pentru oficierea casãtoriilor In afan programului de lucru, respectiv in zilele de
b)
vineri, dupã on 13 °, sambàta, duminica Si in zilele declarate libere conform legii - 200 lei
Tad pentru oficierea cAsAtoriilor in alt spaiu decãt cel destinat, la solicitarea expresã a
c)
- 500 tel.
beneficiarilor
- 500 tel.
Taxä divort
d)
- 7 tel
Taxa eliberare sau preschimbare carte identitate
e)
- 1 teu
f)
Tan eliberare sau preschimbare carte de identitate provizorie
- 1 len
Taxa furnizare date personate
g)
Vor fi exceptate de la plata taxei de la pct.c), pentru oficierea càsãtoriei la domiciliu,
persoanele netransportabile (fapt dovedit cu acte medicale legal Intocmite).
Veniturile realizate vor fi utilizate de cätre S.P.C.L.E.P. pentru creflerea calitaii
serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporate si necorporale (tehnica de
calcul, mobilier, programe informatice), materiale (birotica, consumabile), obiecte de inventar.

Initiatori,
PRIMAR,
Ec. Viorel Miron

V7
Sefserv. I.T.L.,
lonut Albu

WI.-

Avizat pentru legalitate,
Secretarul orau1ui,
jurist Enie1a Chirilã

Anexa nr.2A
la Prolectul de Hotarare a Consiliulul Local

Nivelul taxei de colectare selectiva si reciclare a deseurilor orasenesti
In orau1 Comànefli pentru anul 2016
Pct. I - Taxa de colectare selectiva Si reciclare a deeuri1or orasenesti - pentru colectarea selectiva
si transportul deseurilor menajere si nemenajere de pe raza orasului Comanesti.
Persoanele fizice care locuiesc pe raza Comãneti sunt obligate la plata taxei de colectare
selectiva si reciclare a deseurilor orasenesti stabilità prin prezenta hotàrâre.
Destinatia fondurilor constituite din incasarea taxei de colectare selectiva si reciclare a
deseurilor orasenesti va fi pentru plata facturilor ernise de SC ECO VALEA MLTNTELUJ SRL
Comanesti aferente prestarii serviciilor de colectare selectiva si reciclare a deseurilor pentru
persoanele fizice care locuiesc sau detin imobile de ]ocuit pe raza orasului Comanesti.
Sc ECO VALEA M1JINIELLJI SRL Comanesti, cod fiscal 27273126, funcçioneazà in baza
HCL nr. 106/05.08.2010 cu activitãti cc sunt stabilite prin ACTUL CONSTITUTIV al societatii cu
raspundere limitata.
Pct, 2 - Persoanele fizice prevãzute la pct. 2, sunt obligate la plata acestei taxe in ftincçie de
nurnãrul de persoane din fiecare familie, sau numarul locatarilor existenti la o anurnita adresa.
Proprietarul locuintei are obligaçia depunerii declaratiei la Serviciul Impozite si Taxe din
cadrul Unitãtii Administrativ Teritoriale comAnesti, in vederea stabilirii taxei de colectare selectiva si
reciclare a deseurilor muncipale, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresa (membri dc
familie, rude, chiriasi, flotanti, etc.).
An obligatia sã depunã aceste declaratii si persoanele fizice care locuiesc In locuinte Inchiriate
din fondul locativ de stat (locuinte ANL, locuinte Inchiriate prin intermediul sc Apa Serv Trotus SA).
Pentru familiile compuse din mai mull de 4 persoane care locuiesc in aceeai locuinta taxa se
va percepe conform pct.nr.7.
Persoanele care desfAsoarä activitati pe baza liberei initiative Ia nivelul cabinetelor (niedicale,
de avocaturã), birourilor (notariale, executorilor judecãtoreti, de expertizà) vor incheia contracte de
prestäri servicii cu S.C. ECO VALEA MIJNTELUI S.R.L.
Pct. 3 - Calculul taxei de colectare selectivã si reciclare a deseurilor orasenesti pentru persoanele fizice
se face pe baza declaratiei de impunere a acestora. Termenul de depunere al declaratiei privind
taxa de colectare selectivá Si reciclare a deseurilor este 31.01.2016.
La declaratiile de impunere, se vor putea face modificàri in timpul anului prin declaraii
rectificative.
Termenul de depunere a declaratiei rectificative este de 30 de zile de la data modificàrii
numãrului de persoane prevãzute la punctele 2
Pct. 4 - In cazul nedepunerii declaratiei, obligaa de platä se va stabili din oficiu de cätre organeic de
specialitate pe baza oricäror date si informatii deçinute de acestea.
Pct. 5 - Nedepunerea declaratiei sau a declaratiei rectificative precurn si depunerea acestora peste
tennen constituie contraventie Si SC sanctioneazä cu amendà contraventionalä cuprinsa intre 60 lei §i
240 lei.
Pet. 6 - Declaratia de impunere este cea prevàzutã de anexa rn-. 2B, anexa care face parte integranta din
prezenta hotärâre, constituind in aceIai timp Intiintare de plata.
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Pet. 7 - Cuantumurile taxei de colectare selectiva i reciclare a deseuri]or orasenesti sunt
urmiltoarele:
- pentru persoanele fizice (locuitori bloc) - 7,50 lei/!unã, pentru priniele 4 persoane
- pentru persoanele fizice (locuitori case) - 6 lei/luna, pentru primele 4 persoane
- pentru J'amiliile (locuitori bloc) cc depaesc 5 persoane , taxa este 37,50 lei/ luna
- pentru familiile (locuitori case) cc depäesc S persoane, taxa este 30 Ici/lund.
Pet. S. - Sunt scutite de la Plata taxei de colectare sclectivã i reciclare a deeurilor orasenesti
urmatoarele categoril de persoane fizice:
a. veteranii de razhoi;
h. vaduvele de razboi;
C. persoanele fizice beneficiare de ajutor social in baza Legii 416/2001, cu modificarile i
conipietarile ulterioare, aflate in evidenta Serviciului Public de Asistentä Sociala Conianeti.
d. vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
In cazul unei calarnitati naturale, persoanele fizice din orauI Comdneti afectate de aceasta,
vor putea beneficia de scutire la plata taxei de colectare selectivà i reciclare a deeurilor orasenesti
aferenta anului in curs, en incepere de In data de Intâi a lunii urrnãtoare celei in care s-a produs
evenimentul, proportional cu perioada ràmasã panã la sfâritul anului.
Pet. 9 - Taxa de colectare selectiva i reciclare a deeuri1or orasenesti se datoreazA anual cu termen de
plata in doua rate e.-ale, astfel:
- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;
- 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: julie, august, septembrie, octombrie, noiernbrie, decembrie.
Neplata taxei la ternienele stabilite atrage dupà sine, calculul Si Plata majorarilor de mntârziere
precuni i aplicarea masurilor de urmanre i executare silita prevãzute de Legil. nr.207/2015
privind Codul de procedura fiscala. republicata.
Pet. 10- Pentru irnobilele nelocuite (blocuri ,case) a caror proprietari probeaza cu documente (vizã de
frontierd, viza flotant, acte de incorporare,documente cc atestä reziden;a in alte tan, alte documente
similare) taxa datorata se va percepe la nivelul unei persoane.
Pct.I1- Plata serviciilor prestate de SC ECO VALEA MUNTELUI SRL persoanelor fizice fara
contract, sa se deconteze in baza art 26 alin 3 din Legea 101/2006 privind Serviciul de salubritate a
localitatilor
Art. 26 aim 3 din Legea 101/2006 privind Serviciul de salubritate a localitatilor stipuleaza:
<Autoritatile adrninistratiei publice locale au obligatia sa instituie taxe speciale, conform prevederilor
alin 1 Lit c), si sa deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarca prestatiei
efectuate Ia utilizatorii fara contract>
Avizat pentru legalitate,

Initiatori

Secretarul orauIui,
J urist Daniela Chirilã

PRIMAR,
Ec. Viorel Miron

Sefserv. I.T.L
Ion

w—
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Anexa nr.2B
la Proiectul de Hotarare a Consiliulul Local
Nr./Data mnregistrãrii______________
VERIFICAT DE____________
(organ de specialitate)________________
Semnatura,
DECLARATIE
privind stabilirea taxei de colectare selectivã $i reciclare
a deeuri1or orasenesti
B.I. seria
eliberat de Politia
str.

Subsemnatul

nr.

cod numeric personal
la data___________________
bi.
sc.
ap.
jr.

jud.
Domiciliul: loc.
telefonIfax/e- mail
Declar pe proprie raspundere ca ma oblig la plata taxei de salubrizarc, colectare selectivã si reciclare a
persoane.
deeuri1or orasenesti pentru
Nr.
crt.

Cuantum
leillunà

Numele si prenumele

Suma datorata pentru
pentru anul fiscal 2016

OBLIGATII CONTRIBUABIL:
1.Once modificare privind datele Inscrise in prezenta declaratie va fl comunicatã, In scris la SERVICIUL
IMPOZITE SI TAXE LOCALE, din cadrul PRIMARIEI ORAULUI COMANETI In termen de 30 de zile de
la data producenii acestcia In vederea operarii.
2. Termenul de platã a taxei de salubnizare colectare selectiva si reciclare a deeud1or orasenesti estc astfel:
- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;
- 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulic, august, scptembnie, octombric, noiembnie, decembrie.
2.1 Plata se va face prin:
- plata directã la casenia Serviciului Impozite si Taxe Locale;
- platã prin virament In contul nr. RO36TREZ06321360206XXXXX deschis la Trezoreria
municipiului Moincfli.
3. Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupA sine, calculul si plata majorãrilor de Intãrziere precum si
aplicarea masurilor de urmarirc si executare silitá conform Legii. nr.207/2015 privind Codul de Procedura
Fiscalã.
4. Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau declaratiei rectificative precum
Si depunerea acestora pcste termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contravençionala
cupnnsa Intre 70 si 279 lei.
5. Declaratia de impunere constituje intiinare de platã conform Legii. nr.207/2015 privind Codul de
procedurA fiscala.
Semnatura,

Numele si prenumele declarantului,

IM

Avizat pentru legalitate,
Secretarul orau1ui,
jurist Da1aChiri1ã

Initiatori,
PRIMAR,
Ec. Viore17on

Sefserv. LT.L.,
Jonut Atbu
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Anexa nr.3
la Proiectul de Hotarare a Consiliului Local

PROCEDURI DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE
PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITAJIILOR FISCALE CATEGORHLOR DE
PERSOANE MICE PREVAZUTE LA
ART.456, ALIN.(2)lit k) DIN LEGEA NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
- pentru anul 2016Pentru locuinta de domiciliu, precum si pentru terenul aferent acesteia, In cazul persoanelor fizice ale
càror venituri lunare pe familie sunt mai mici decât salariul minim brut pe tard, ori constau in
exciusivitate din ajutor de somaj sau ajutor social se aproba scutiri sau reduceni de impozite confom
urmàtoarelor criterii de incadrare
Persoane Persoane
Persoane Persoane
Punctaj
Cli
CU
care
Scutire
care
x
vârsta
vârsta
locuiesc la locuiesc obtinut procent
puncte
de paul peste 60
casI
la bloc
la 60 ani
au
80
70%
Venituri sub
70
80
10 puncte 20 puncte
90
80%
2501ei/luna/familie
puncte
puncte
100
90%
50%
70
Venituri Intre 25060
70
10 puncte 20 puncte
80
60%
puncte
puncte
350 Iei/Iuna/familie
90
70%
40%
60
Venituri Intre 35050
60
10 puncte 20 puncte
70
50%
puncte
puncte
450 Iei/luna/familie
80
60%
Venituri Intre 45030%
50
40
50
salariul minim pe
10 puncte 20 puncte
40%
60
puncte
puncte
economie
70
50%
lei/lunalfamilie
I
Scutirile sau reducenile de impozite si taxe se acordä contribuabililor care se incadreazà
in una din situatiile prevAzute mai sus, Incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmãtoar depunerii
cererii insotitä de acte doveditoare. In unma anchetelor sociale efectuate la domiciliul solicitantilor de
cItre persoanele imputernicite din cadrul Pnimãriei Comanesti si a analizãrii situatiei constatate, se vor
face propuneri cãtre Consiliul local de solutionare a cererilor.
Scutirile sau reducerile de impozite se acordà numai contribuabililor care no figureazà cu
restane la plata impozitelor si taxelor locale, Si nu figureazä cu alte obligaii neindeplinite façà de
administratia publicI locala ( constructii ridicate Ita autonizatie; nenespectarea clauzelor contractuale
pentru contnibuabilii care an contracte de Inchinieresi/sau concesiune; nenespectarea regulilor de
salubrizare si gospodãrire a localitàtii; nerespectarea regulilor de depozitare a materialelon de
constructii si a altor mateniale pe domefliul public al localitatii).
Initiatoni,
Avizat pentru legalitate,
Secretarul orasului,
PRIMAR,
Ec. Viorel Miron
jurist Daniela Chirilä

SefI,
lonut Albu
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Anexa nr.4
Ia Projectul de Hotarare a Consiliului Local

TAXELE DE CONCESIUNE $I CHIME
pentru folosirea in scop agricol i neagricol a unor terenuri ale Primãriei
Comàneti, apliëabile de la 01.01.2016

1. Taxele de concesiune se vor indexa Cu indicele de inflatie (1,0144) calculat de
càtre Institutul National de Statisticã , care se va aplica in anul 2016 pentru contractele
aflate In derulare.
In cazul Intârzierilor la platà, dobãnzile i penalitai1e de Intârziere se vor calcula
Conform legilor privind stabilirea cuantumulut dobânzilor i penalitàçilor de Intârziere
pentru datoriile la bugetul consolidat de stat;
2. Redeventa minima anualà pentru anul 2016, pentru terenurile concesionate este:
DESTINATIE TEREN*
ZONAA

Lei/inptan
9,00

ZONAB
ZONAC

2,00
2,00

ZONAD

1,00

•

in cazul in care terenul solicitat spre concesionare este in panta sau macroporic,
taxa de concesiune se ma micsora cu 50%

3. Taxã de redeventà anualà pentru terenurile Inchiriate pentru anul 2016 se
stabi1ete dupà cum urmeazà:
Lei/mp!an
2.00

DESTINATIE TEREN
Agricol - zona A
Agricol - zona B
Agricol - zona C
Agricol - zona D
Spain comercial - centru
-alte zone
Prestari servicii - centru
- alte zone
Depozit

1.00
0.80
0.50
75.00
55.00
55.00
40.00
45.00

- centru
-altezone

30.00

Alei acces
Terase
Garaje
Copertine auto, parcare

.
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35.00
35.00
20.00
10.00

PETROM - prestari servicii, drum acces
Spatii, alei acces cabinete medicale

45.00
13.00

Plata taxei de concesiune i a taxel pentru Inchiriere se va face in patru trane
egale, pânA la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie i 15 noiembrie.
In situatia in care in contractele de concesiune i/sau Inchiriere flu sunt prevàzute
dobânzi §i penaIitai de Intârziere calculate pentru neplata la termen a taxelor datorate,
dobânzile i penalitàtile vor fi calculate conform legilor in vigoare.

Initiatori
PR1MAR
Ec. Viorél Miron

Avizat pentru legalitate,
Secretarul orau1ui,
jurist Daniela Chirilä

Sefserv. I.T.L.,
lonutAl u
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la Proiectul de Hotarare a Consiliului Local
TARIFE BE BAZA LUNARE
pentru spaii cu altã destinatie decãt aceea de 1ocuiná
Ce Sc vor aplica cu 01.01.2016
Taxi (lei)
UM
SPECIFICATIE
Nr.
crt.
7
Mp
Spatii pentru desraurarea activitätii In sectorul
1
produse alimentare
Mp
8
Spaii pentru desfàsurarea activitAtii In sector mixt
2
(alimentar + industrial)
S
Mp
Spaçii pentru desfàsurarea activitãtii in sector produse
3
_____ industriale
10
Mp
4
Spa;ii pentru desfàurarea activitatii in sector
alimentatie publicaSpaii pentru desraurarea activitatii In sector
5
3
Mp
- prestàri servicii
4
- agenia de formare profesionalà
2
- asociatii proprietari
S
Mp
Spatii pentru birouri societati comerciale
6
2
Mp
Spaii pentru garaje
7
13
Mp
8
Spatii pentru unitàti CEC, bànci, Loto-pronosport,
etc.
11
Mp
Spaii pentru librarii
9
11
Mp
10 Spatii pentru oficii potale i servicii telecomunicatii
1
Mp
11 Spa;ii pentru servicii medicale (cabinete medicale si
farmacii)UH
1
Mp
12 Spaii pentru gràdinie, dispensare scolare
1
Mp
13 Spaii pentru sedii societäti, organizaii nonprofit,
sedii reprezentante tehnice, atelierele artiflilor
plastici, galeriile de artà si birourile parlamentare
7
Mp
14 Spatii pentru comertul cu ridicata
Aceste taxe vor constitui tariflul minim de pornire a licitaçiei pentru contractele ce se vor
incheia in anul 2016.
Plata acestor taxe se face trimestrial in patru trane egale, pânA la 15 martie, 15 iunie,
15 septembrie si 15 noiembrie.
Avizat pentru legalitate,
Secretarul orau1ui,
jurist Daniela Chirilã

Initiatori,
PRIMAR,
Ec. Viorel Miron

Sef sew. I.T.L\
lonut Albu
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La Proicetul de Hotarare a Consiliutui Local
INCADRAREA ORASULUI COMAP4ESTI FE ZONE
PENTRU TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN
- pentruanul2fll6ZONA A - 23 strázi
Cuprinde strázile Aleea Pareului, Avram lancu, Nicolae Ghica, Girlei, Gãrii, Gheorghe Donici,
Gheorghe Doja, Liceului, Libràriei, Mihai Viteazu, Moldovei (nr.pare si impare alte deck cele din
zona B), I Mai, B-dul 1 Mai, Nufàrului, Parcului, Pietii, Republicii, Sperantei , Stefan Ce! Mare,
Tudor V!adimirescu, Unirii, Vasi!e Alecsandri.
ZONA B - 39 sträzi
Cuprinde stràzile CiobAnus, Viei, Pietricica, Dumbravei, Victoriei, Valea Poenii (nr. 2-12,
numere pare), Cuza VodA, Petit Rares, 22 Decembrie (nr.1-45, pare si impare), Minerului (nr.pare
i impare alte decât cele din zona C), Pàcii, Dealului, Progresu!ui (nr. 1-83 si 2-90), SalcImilor,
Dorobançi, Fundàtura Poenii, Fundàtura Mihai Eminescu, Mihai! Kogà!niceanu, Poenii,
Saivanului, Dealul Viei, Mo!dovei (nr. 42,48,50,52,54,56,58,58A,60,62,64,82A,82B); Mo!dovei
(1-7 impare, 7A, 7B,), Mihai Eminescu, Ciresoaia (1-129, impare si 2-86 pare), Cetaçuia, Doinei,
Prieteniei, Emil Rebreanu, Combinatului, Crinului, Flori!or, Busuioc, Aleea Combinatului, Nicolae
Bàlcescu, Arinilor, Narcise!or, Ecou!ui, Màgurei.
ZONA C - 52 strizi
Cuprinde strizile Armoniei, Alexandm Odobescu, Avintului, Aure! V!aicu, Andrei Baciu,
Bucegi, Banatului, 22 Decembrie (de !a nr.45 pânà la capatu! stràzii), Cireoaia (nr.pare si impare
alte decât cele din zona B), Curmãturii, CImpului, Cringului, Costisa, Carpai, Corobanu, Codru!ui,
Dimitrie Cantemir, Eugen Ghica, Soimu!ui, Fundatura 5oimu!ui, Gina Morii, Gheorghe Asachi,
George Cobuc, Gheorghe Lazàr, Izvorului, Leorda, Lapo, Luminii, Libertã;ii, Mihai! Sadoveanu,
Munte!ui, Mionitei, Matei Millo, Minerului (nr.2-34, pare), 8 Martie, Mircea eel Batrân, Macului,
Oituz, Prundului, Pnogresului (nr.pare si impare alte decät cele din zona B), Valea Poenii (nr.pare
si impare alte decât cele din zona B), Pirlu! Valea Poenii, Stadionului, 5upanului, Sublaloaia,
Teiului, Trotus, Vãiuga, Violete!or, Zorilor, Zefiru!ui, Fagu!ui, Vrânceanu.
ZONA D -11 stnizi
Cuprinde sträzile Bradu!ui, Goantei, Luncii, Muncii, Orizontului, Podeiu!ui, Runcului, PIrlu!
See, Voinei, Minei, Pinu!ui.
in perioada de aplicare a prezentei se pot face modificari !a propunerea Primaru!ui, cu
aprobarea Consiliului Local Comane$i, in ceea ce prive$e trecerea unor stràzi dintr-o zoná de
impozitare In a!ta.

Avizat pentru legalitate,

Initiatori,
PRIMAR,
Ec. Viorel Miron

Secretarul orau1ui,

jurist Daniela Chirila

Sefserv. I.T.L.,
Ionupj..
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Anexa
la Proiectul de

Msrmm,niLocali

INCADRAREA ORASULUI COMANESTI FE ZONE
PENTRU TERENURILE SITUATE IN EXTRAVILAN
pentru anul 2016
in conformitate cu studiile intocmite de Oficiul de studii pedologice si agrochimice
BacAu, s-a fkut urmàtoarea incadrare:
ZONA —A, PUNCTELE:
Camp Vermesti, Càràmizi, C.P.L., Hanul Morii, in Sat, La Moará, Poianã, La Serã, SerA, Sipoteni,
Turluianu, Tarina Vásiesti, Tarina Zavoi, Urmini, Vermesti.
ZONA —B, PUNCTELE:
Casa Scânteii, Drumul Rosu, Dealul Luncii, Dealul Ariei, Dealul Comànesti, Dealul Viei, Dumbrava,
Epureni, Gara Asãu, In Cot, Intre Gârle, Leorda, Lozie, Mina Vermeti, Podina, Tarina Podine, Via
Puturoasà, Tarina Vermesti.
ZONA —C, PUNCTELE:
Agachi, Andrei Moise, Arinis, Baloaia, Budäi, Burticioaia, Cetatuia, Chinet, Chidlu, Ciungãrie,
Crãciunesti, Coasta Luminii, Curmàtura, Curpäsel, Dãraieni, Dealul Busuioc, Dealul lui Chiriac,
Dealul Mare, Dealul Olaru, Dealului, Dosul Fâstei, Dupã Vie, Fãstea, FântAna lui Panoschi, Fata
Fãstei, FundAtura Leorzii, Fundoaia, Galion, Gavri1a, Ghimãnaru, Ghioc, Gloduri, Groapa Làloii,
Groapa Ciubotarului, Hugi, in Camp, Izlaz, La Ardeleni, La Bazin, La Buzofet, La Manolache, La
Mind, La Popa, La Spânu, La Olaru, La Supan, La Ventilator, La Vrânceanu, La Zeçu, LAloaia,
Lumina, Partenie, Pâraul Agachi, Pâraul Sec, Podei, Podina, R.A.L., Pârâul Coasta Luminii, Radi
(Cier), Rune, Saivanului, Sipot Vermesti, Scàricica, Siliste, Speca, Subcurmãturà, Subláloaia,
5up5nel, Teius, Tigla, Tisa, Vaiuga, Vàiuguta, Valea SeacA, Valea Ceruiui.
ZONA —D, PUNCTELE:
Balma, Bogma, Bilighet, Camenca, Chiricel, Coasta Bisericii, Coläcel, Corobanu, Dealul Ancutei,
Dealul Ciungi, Dealul SaCa, Delivan, Fata lui Barbu, Filigeni, Groapa Vreme Rea, Groapa Catanei,
Groapa CuIAi, Groapa Solpei, Groapa lui Ciortan, In Cätinà, Luparie, Làloita, Lapo, Livadã, Nogea,
Osoi, Paraul Rediului, Pavãloaia, Petroasele, Picior Mesteacàn, PiCior Napa, Pârâul SoCi, Plaiul
Mânàstirii, Poiana Pärului, Prisaca, Put Asàu, Scaune, Tulburatia, Vârful Bätcii.

Avizat pentru legalitate,
Secretarul orauIui,
jurist aniela ChirilA

Initiatori,
PRIMAR,
Ec. Viorel Miron
Sefserv. I.T.L.,
loriut Albu
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