
ROMANIA

Judegul Satu Mare
CONSILIUL I,OCAL AL COMUNEI CAMARZANA

HotdrArea nr. 51
cu privire la stabilirea de taxe gi impozite pentru anul financiar 20LB

Consiliul Local Clmirzana intrunit in qedingi ordinari la data de lg.lZ.ZOl7
AvAnd in vedere:

- expunerea de motive prezentatd de primarul comunei, raportul favorabil al comisiei de
specialitate precum gi raportul compartimentului financiar-contabil.

- prevederile Titlului Ix, de la art.455 pani la art.499, din Legea nr. zzr /zo7s privind codul
fiscal, cu modific5rile gi completirile ulterioare;

in temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit."c" ti art.45 alin.(1), alin.(2) lit."c" din Le}ea nr.zi'.s /zool a
administratiei publice locale, republicate, cu modificdrile gi completirile ulterioare.

HoTAM$TE

ATt. 1, IMPOZITUL PE CLADIRI 9I TAXA PE CLADIRI
(1) incepAnd cu 1 Ianuarie 2018, pentru clidirile rezidengiale gi clSdirile-anexi, aflate in proprietatea

persoanelor fizice, impozitul pe clidiri se calculeazi prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra
valorii impozabile a clidirii gi se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a
acesteia exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare exprimata in lei/mp,
conform art.457 alin.(2J, in felul urmator:

Tipulcladirii

Valoarea impozabila
' lei/mr -

Cu instalatii de
apa, canalizare,

electrice $i
incalzire (conditii

cumulative)

Fara instalatii de
apa, canalizare,

electrice sau
incalzire

A. Cladir€ cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice
alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 1000 600

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 300 200

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armatsau cu pereti exteriori din caramida arsa sau
din orice alte materiale rezultate ln urma unui tratament termic si/sau chimic 200 175

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa,
din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 125 75

E. in cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,
demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta,ln oricaredintre tipurile de cladiri
prcvazute la liL A-D

75olo din suma care
s-ar aplica cladirii

7594) din suma care
s-araplica cladirii

F. in cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,la
demisol si/sau la mansarda, utilizate ln alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare
dintre tipurile de cladiri prevazute la lir. A-D

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

50(]6 din suma care
s-ar aplica cladirii

Suprafaga construitA desEgurati a unei clediri se determini prin insumarea sectiunilor tuturor
nivelurilor clSdirii, inclusiv ale balcoanelor sau ale celor situate la subsol sau la mansardi,
exceptand suprafelele podurilor neutilizate ca locuinle. ale scirilor gi teraselor neacoperite.
Daci dimensiunile exterioare ale unei clidiri nu pot fi efectiv misurate pe conturul exterior, atunci
suprafa;a construita desfeturate a clSdirii se determini prin inmullirea suprafeyei utile a cledirii
cu un coeficient de transformare de 1,4.

(2)
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t4) Valoarea impozabilS a clidirii se aiusteaza in functie de
amplasatl clidirea, prin inmullirea valorii determinate
corectie corespunzetor, prevazut in tabelul de mai jos.

rangul localit;tii ti
conform alin.(1-3)

zona in care este
cu coeficientul de

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii

0 I II III IV

1,10

B 1,0 5

C 1,0 0

D 0,9 5

[5J Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor prezentei, se reduce in
functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
aJ cu 500/0, 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 cuprinsa intre 50 de ani gi 100 de ani inclusiv, la

data de 1 Ianuarie a anului fiscal de referinta;
c) cu 100/0, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani gi 50 de ani inclusiv, Ia

data de 1 lanuarie a anului fiscal de referinta.
(6J in cazul clidirii la care au fost executate lucriri de renovare majori se acinlizeazi valoarea

clidirii, aceasta crette cu cel pulin 50o/o fall de valoarea acesteia la data inceperii executirii
lucririlor.

(7J Calculul impozitului pe clddirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice se
calculeazi cf. art.458 din L.227 /2015, adici prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care
poate fi:
a) valoarea rezultatl dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5

ani anteriori anului de referin!i,
b) valoarea finali a lucririlor de construciii, in cazul clidirilor noi, construite in ultimii S ani

anterior anului de referin;t,
c) valoarea clidirilor care rezulte din actul prin care se transferi dreptul de proprietate, in cazul

clddirilor dobindite in ultimii 5 ani, anterior anului de referin;i.
(8) Pentru clidirile nerezidengiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitlli

din domeniul agricol, impoz-itul pe clidiri se calculeazd prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra
valorii impozabile a clidirii. in cazul in care valoarea clidirii nu poate fi calculati conform alin.[8),
impozitul se calculeazi prin aplicarea cotei de 20lo asupra valorii impozabile determinate cf.
alin.(1J.

(9J lmpozitului pe clidirile cu destinatie mixti aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential
conform alin.(1) cu impozitul determinat pentru suprafata folosita tn scop nerezide;tial, conform
alin.(7).

(10) In cazulin care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal Ia care nu se desfasoara nicio
activitate economica, impozitul se calculeaza conform alin.(1).

(11J Daca suprafetele folosite in scop rezidential qi cele folosite in scop nerezidential nu pot fi
evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli:

aJ in cazulin care la adresa cladirii este inre8istrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio
activitate economica, impozitul se calculeaza conform alin.(1J;

b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara
activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care
desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaztr cf. prevederilor alin.(7J.
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ATt, 2. CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRILE DETINUTE DE PERSOANE JURIDICE(1) Pentru clidirile rezidenfiale aflate in proprietate sau delinute de persoane juridice,
impozitul/taxa pe cl;diri se calculeazd prin aplicarea cotei de 0,08 %o asupra valorii impozabile a
clidirii.

[2) Pentru clidirile nerezidenliale aflate in proprietate sau detinute de persoane juridice,
impozitul/taxa pe clidiri se calculeazi prin aplicarea cotei de 0,2 o/0 asupra valorii impozabile a
clidirii.

(3J Pentru clidirile nerezidentiale aflate in proprietate sau de;inute de persoane juridice, utilizate
pentru activitili din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clidiri se calculeazi prin aplicarea cotei
de 0,4 0/o asupra valorii impozabile a clidirii.

(4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential

- conform alin.(1J, cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, cf. alin.(7)
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in

proprietatea persoanelor iuridice este valoarea de Ia 31 Decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreaza impozitul/taxa ti poate fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului
fiscal anterior;

d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul
cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;

e) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea
proprietarului cladirii Si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de
administrare sau de folosinta, dupa caz.

(5) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a
cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate in vigoare la data evaluarii.

(7) Prevederile alin.(6J nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fata de care a fost
pronuntata o hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului,

[8J in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizit valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani
anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5ol0.

Arr. 3. DECLARAREA, DOBANDIREA, iNSTRATNAREA gt MODIFICAREA CLADIRILOR
(1J Impozitui pe clidiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate

clidirea Ia data de 31 Decembrie a anului fiscal anterior.
(2) in cazul dobAndirii sau construirii unei clidiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obligatia

si depuni o declaragie la organul fiscal local in a cirui raze teritoriale de competengi se afld
clidirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii gi datoreazi impozit pe clidiri lncepAnd cu
data de 1 lanuarie a anului urmetor.

(3) Pentru clidirile nou-construite, data dobandirii clidirii se consideri dupi cum urmeazi:
a) pentru clidirile executate integral, inainte de expirarea termenului prev|zut in autorizaiia de

construire, data intocmirii procesu lui-verbal de recepgie, dar nu mai tArziu de 15 zile de la
data terminArii efective a lucririlor,

b) pentru clSdirile executate integral la termenul previzut in autorizaria de construire, data din
aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului verbal de receplie in termenul prevdzut de
lege,

c) pentru clidirile ale ceror lucriri de constructii nu au fost finalizate Ia termenul previzut in
autorizafia de construire $i pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilittrlii autorizaliei,
in condiliile legii, la data expir5rii acestui termen si numai pentru suprafata construittr
desEgurati care are elementele structurale de bazi ale unei clidiri, in speri, pereti gi
acoperig. Procesul-verbal de recep;ie se intocmegte la data expiririi termenului previzut in
autorizatie, consemnandu-se stadiul lucririlor, precum gi suprafala construiti desftgurate in
raport cu care se stabilegte impozitul pe clSdiri.



(4J Declararea clidirilor in vederea impunerii gi inscrierii acestora in eviden;ele autoriti;ilor locale,
reprezinti o obligalie legalA a contribuabililor care delin in proprietate aceste imobile, chiar daci
ele au fost executate firI autorizalie de construire.

(5) in cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cl;diri este transmis in cursul unui an fiscal,
impozitulva fi datorat de persoana care deline dreptul de proprietate asupra cledirii la data de 31
Decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instreineaza.

(6) in cazul extinderii, imbunltatirii, desfiinlerii pa4iale sau a altor modificeri aduse unei clidiri
existente, precum gi in cazul reevaluirii unei clidiri, proprietarul are obligalia si depuni o noui
declara;ie de impunere la organul fiscal local in a cirei razi teritoriali di compeiengi se afli
clSdirea, in termen de 30 de zile de la data modificirii respective gi datoreazi impozit incepAnd
cu data de 1 Ianuarie a anului urmitor.

(7) in cazul clidirilor Ia care se constate diferenge intre suprafe;ele inscrise ti situatia reald rezultati
din C.F, se au in vedere suprafelele care corespund situafiei reale, dovedite prin lucriri de
cadastru. Noul impozit astfel stabilit se calculeazi incepand cu data de 1 lanuarie a inului urmltor,
ca anexi la declaragia fiscalS.

(8J ln cazul unei clidiri care face obiectul unui contract de leasing financiar se
art.461, alin.(1O) din L.227 /2005 - Codul fiscal

(9) Taxa pe clidiri se datoreazi pe perioada valabilitirii contractului prin care se
de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinte.

(10) Persoana care datoreazi taxa pe clSdiri are obligalia si depuni o declaragie la organul fiscal local
unde se gisegte clSdirea pAntr la data de 25 a lunii urmitoare celei in care intre in vigoare
contractul prin care se acordi dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosin;i, li care
anexeazi o copie a acestui contract.

[11) Declararea clidirilor in scop fiscal nu este condilionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile
de cadastru ti publicitate imobiliari.

Art,4. PLATA IMPOZITULUI/TAXEI
(1) Impozitul pe clidiri se pl;tegte anual, in doui rate egale, pini la datele de 31 Martie;i 30

Septembrie, inclusiv.
(2J Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de citre

contribuabili, pani la data de 31 Martie a anului respectiv, se acordi o bonificagie de 10 o/0, stabilite
prin hoterare a consiliului local.
Impozitul pe clidiri, datorat aceluiagi buget local de citre contribuabili, de pini la 50 lei inclusiv,
se pletette integral pAni la primul termen de plate.

(3) Taxa pe clidiri se plitegte lunar, pana la data de 25 a lunii urmtrtoare fiecirei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare
ori folosinli.

Art,5. SCUTIRI
(1) Nu se datore azd impozit/taxa pe clidiri pentru:

a) clidirile aflate in proprietatea publici sau privati a statului sau a U.A.T. - urilor, cu exceptia
inciperilor folosite pentru activiteti economice sau agrement, altele decAt cele des6gura;-in
relagia cu persoane juridice de drept public.

b) clidirile care prin destinatie, constituie licaguri de cult, apa4inind cultelor religioase
recunoscute oficial, cu excep;ia inciperilor folosite pentru activiteti economice.

c) clSdirile funerare din cimitire $i crematorii.
d) cladirile utilizate de unitilile 9i instituriile de invilimdnt de stat, confesional sau particular,

autorizate ori acreditate.
e) clldirile unitiglor sanitare publice, cu exceplia inciperilor folosite

economice.
fJ clidirile care sunt utilizate ca sere, solare, risadnice, ciupercirii, silozuri pentru furaje, cu

excepfia inciperilor care sunt folosite pentru alte activitili economice.
gl clSdirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rizboi, a viduvelor de rizboi

gi a vSduvelor nerecesetorite ale veteranilor de rizboi.
h) clidirea folositi ca domiciliu aflati in proprietatea sau coproprietatea persoanelor

persecutate din motive politice de dictatura instaurate cu incepere de la 6 Martie 1945,
precum gi celor deportate in sueinatate ori constituite in prizonieri - Decretul-lege 118/1990.

aplici prevederile

constituie dreptul

pentru activitali



iJ clidirea folosite ca domiciliu aflati in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap 8rav, sau accentuat gi a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv
a reprezentantilor legali ai minorului cu handicap grav sau accentuat gi ai minorilor incidrali
in gradul I de invaliditate.

j) clidirea folositi ca domiciliu, aflati in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale ciror
venituri lunare sunt mai mici decAt salariul minim brut pe lare ori constau in exclusivitate din
indemniza;ie de gomai sau ajutor social.

(2) Impozitul pe clSdirile aflate in proprietatea persoanelor fizice ti iuridice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durati de cel mult 6luni in cursul unui an
calendaristic, se reduc cu 50 70. Reducerea se aplici in anul fiscal urmitor in care este indepliniti
aceast; condilie.

Art.6. IMPOZITUL PE TEREN tt TAXA pE TEREN - Cap.ilI
(1) 0rice persoani care are in proprietate teren situat ln RomAnia datoreaze pentru acesta un impozit

anual, exceptAnd cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.
(2) Pentru terenurile proprietate public5 sau privati a statului ori a unitelilor administrativ-

teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinle, dupi caz, se stabilegte
taxa pe teren care reprezinti sarcina fiscal5 a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinyi, in condiliile similare impozitului pe teren.

(3) Impozitul/taxa prevdzute la alin.1 gi 2 se datoreaz5 citre bugetul local al comunei in care este
amplasat terenul.

Art. 7. SCUTIRI
(1J Nu se datoreaze impozit/taxa pe teren pentru:

aJ terenurile aflate in proprietatea publici sau privatl a statului sau a U.A.T.
suprafe;elor folosite pentru activitiii economice sau agrement.

- urilor, cu exceplia

b) terenurile aparfinAnd cultelor religioase recunoscute oficial, cu exceplia suprafefelor folosite
penru activiteH economice.
terenurile apa4inand cimitirelor gi crematoriilor.
terenurile utilizate de unitetile ti instituliile de invi!5mant de stat, confesional sau particular,
autorizate ori acreditate.
terenurile uniililor sanitare publice, cu exceplia suprafegelor folosite pentru activitiri
economice.
terenurile care prin natura lor 9i nu prin destinalia dat; sunt improprii pentru agriculturi.
terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rizboi, a viduvelor de
rSzboi gi a viduvelor nerecesetorite ale veteranilor de rizboi.
terenul aferent cl5dirii de domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurati cu incepere de la 6 Martie 1945,
precum gi celor depoftate in striinatate ori constituite in prizonieri - Decretul-lege 119/1990.
terenul aferent clidirii de domiciliu aflati in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav, sau accentuat gi a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv
a reprezentanlilor Iegali ai minorului cu handicap grav sau accentuat gi ai minorilor incadra;i
in gradul I de invaliditate.
terenurile, aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale ciror venituri lunare
sunt mai mici decat salariul minim brut pe;ard ori constau in exclusivitate din indemnizalie
de qomaj sau aiutor social.

(2J Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice gi juridice care sunt utilizate
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durattr de cel mult 6 luni in cursul
unui an calendaristic, se reduc cu 50 %. Reducerea se aplici in anul fiscal urmitor in care este
indeplinitd aceasta condilie.

Art, L CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI pE TEREN
(1) Impozitul/taxa pe teren se stabilette luAnd in calcul suprafala terenului, rangul localitalii in care

este amplasat terenul, zona ti categoria de folosingi a terenului, conform incadririi Ecute de
consiliul local.

cJ

d)

e)

0
c)

hl

i)



(2) ln cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta
terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,
exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

(3)

(4)

ln. 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 sJ stabileste prin initultirea
suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta ia alin. (4J, iar
acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5)
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin.(3), se folosesc sumele d'in tabelul
urmitor, exprimate in lei pe hectar.

Zona in cadrul
localitatii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de locatitati - lei/ha -

0 I II III IV v
A BB9

B 771

c 534

D 34a

Nr.
crt. Zona Catego a de folosinta A B c D

1 Teren arabil 28 2t 19 15

2 Pasune 21, 1,9 15 13

3 Faneata 21 19 15 13

4 Vie 46 35 28 1,9

5 Livada 53 46 35 28

6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 28 21, 19 15

7 Teren cu ape 15 13 B 0

8 Drumuri $i cai ferate 0 0 0 0

9 Teren neproductiv 0 0 0 0

suma stabilita conform alin.(4) se inmul;egte cu coeficientul de corec;ie in felul urmitor:

Rangul localitatii Coeficientul de corectie

IV 1,10

ln cazLll unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilegte prin inmulgirea
suprafelei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunz;toare prevdzuti in urmitorul tabel,
inmullita cu coeficientul de coreclie corespunzitor, conform art.1, alin.(4) din prezenta hotirare:

(s)
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Nr.
crt Categoria de folosin;tr Impozit

!eiJ
1 Teren cu construcfii 22
2 Arabil 42
3 Pigune 20
4 FAnealS 20
5 Vie pe rod, alta decat cea previzuH la nr, crt. 5.1 48
5.1 f.l9p1llE int.ql",, p" .od 0
6 Livadi pe rod, alta decat cea prcvlzuti la nr. crt. 6.1 4B
6.1, Livadd pAni la intrarea pe rod 0

7 Pedure sau alt teren cu vegetalie forestierd, cu exceptia celui prevezut la nr. crt. 7.1 8

7.1 Pidure in vArstd de panl la 20 de anl gi pidure cu rol de protecrie 0
B Teren cu ape, altul decat cel cu amenajeri piscicole 1

8,1 Teren cu a menaj5ri piscicole 26
9 Drumuri gi cei ferate 0
10 Teren neproductiv 0

inregistrarea in registrul agricol a datelor privind clidirile 9i terenurile, a titularului dreptului de
proprietate asupra acestora, precum 9i schimbarea categoriei de folosin;i se pot face numai pe
bazi de documente, anexate la declara;ia facuti sub semnetura proprie a capulri de gospodirie
sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodiriei. Procedura de inregistrare giiategoriile
de documente se vor stabili prin norme metodologice.
Nivelul impozitului pe teren previzut la alin.[2J 9i (5) se stabilette prin aceasta hotirdre de citre
consiliul local.

Art.9. DECLARAREA tI DATORAREA IMPOZITUTUT tI A TAXEI pE TEREN
(1) lmpozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate

terenul la data de 31 Decembrie a anului fiscal anterior.
(2J in cazul dobAndirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligagia se depune o

noui declaralie de impunere la organul fiscal local in a cirui raza teritorialtr de competenrise afle
terenul, in termen de 30 de zile de la data dobindirii, gi datoreaze impozit lncepind cu data de 1
Ianuarie a anului urmitor.

(3) in cazul in care dreptul de proprietate asupra terenului este transmis in cursul uniri an fiscal,
impozitul este datorat de persoana care deline dreptul de proprietate asupra terenului la data de
31 Decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instr5ineaze.

(4) in cazul terenurilor la care se constate diferenle intre suprafelele inscrise 9i situalia reale
rezultatl din C.F., se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucriri
de cadastru. Noul impozit astfel stabilit se calculeazi incepAnd cu data de 1 Ianuarie a anului
urm;tor, ca anexi la declaratia fiscali.

Art, 10. PLATA IMPOZITULUI SI A T$(EI pE TEREN
(1) Impozitul pe teren se plitette anual, in doue rate egale, pani la datele de 31 Martie gi 30

Septembrie, inclusiv.
[2) Pentru plata cu anticipa]ie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de crtre

contribuabili, pani la data de 31 Martie inclusiv a anului respectiv, se acordi o bonificafie de 100/0.

[3) Impozitul pe teren, datorat aceluiag buget local de ctrtre contribuabili, persoane fizice gi juridice,
de pAnI Ia 50 lei inclusiv, se plitette integral pAni la primul termen de platii.

(4J Taxa de teren se plitegte lunar, pAntr la data de 25 a lunii urmitoare fiectrrei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare
ori folosin!a.

(6)

(7)



Art. 11. IMPOZITUT pEMIJLOACE DETRANSPORT-Cap. IV
(1) 0rice persoani care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat

in RontAnia, datoreazi un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceplia cazurilor in care
in prezentul capitol se prevede altfel.

(2) Impozitul pe miiloacele de transport se datoreazi pe perioada cAt mijlocul de transport este
inmatriculat sau inregistrat in RomAnia gi se plitette la bugetul local al U.A.T. unde persoana igi
are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupd caz.

Art. 12, SCUTIRI

[1) Nu se datoreazi impozitul pe mijloace de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rizboi,

viduvelor de r5zboi sau vSduvelor nerecisitorite ale veteranilor de rizboi, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

b) milloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap sau
invaliditate, aflate in proprietate sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu
handicap grav sau accentuat gi ai minorilor incadra;i in gradul I de inviliditate, pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

cJ mi.jloacelor de transport ale instituliilor publice.
d] mijloacelor de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilorin pastoral.
e) mijloacelor de transport folosite exclusiv pentru intervenlii in siiualii de urgenli.
fl miiloacelor de transport ale institutiilor sau unitelilor care funclioneazi iub coordonarea

Ministerului Educatiei 9i Cerceterii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului gi Sportului.
(2) Consiliul local hotirtrqte si acorde scutirea impozitului pe miiloacele de trinsport agricole

utilizate efectiv in domeniul agricol.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate in

domeniul agricol, stabilitA conform alin.(2) se aplici incepAnd cu data de 1 lanuarie a anului
urmitor celui in care persoana depune documente justificative.

ATt, 13. CALCULUL IMPOZITULUI
(1J Impozitul pe mijloacele de transport se calculeazi in functie de tipul miilocului de transport,

conform celor prezentate in prezentul capitol.
(2) In cazul oriciruia dintre urmetoarele autovehicule, impozirul pe mijlocul de transport se

calculeazi in funclie de capacitatea cilindrici a acestuia, prin inmul;irea fiecireigrupe de i00 cm3
sau fra4iune din aceasta cu suma corespunzitoare din tabelul urmetor:

Nr,
crL Mijloace de transport cu tracfiune mecanic;

I. vehicule inmatriculat€ Lei/200 cm3 sau fractiune din acesta

1.
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri 9i autoturisme cu capacitatea cilindrica
de pana la 1600 cm3, inclusiv I

2.
Motociclete, tricicluri, cvadriciclurigiautoturisme cu capacitatea cilindrica
de peste 1600 cm3, inclusiv 9

3. _Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 16O1cm3si ZOO0 cm1 inctusiv 1B
4. Autoturisme cLl capacitatea cilindrica intr" ZO0t c.lS Z60O..Lrrctusiu 72
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3si 3000 cm3, inclusiv 144
6. _Autoturisnre cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 290
7. Autobuze,autocare, nricrobuze 24

B.
Alte vehicule cu tracliune mecanictr cu masa totala maxima autorit;A
de Dani la 12 tone, inclusiv 30

9. Tractoare inmatriculate 1B

Il. vehicule inregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindric;i Lei/200 cm3

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindric; <4.800 cm3 3
1.2 _ Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrici >4.800 cm3 5

Vehicule firtr capacitate cilindrici eyidentiata 50 lei/an
In cazul mijloacelor de
consiliului local.

(3) transport hibride, impozitul reduce cu 75%0, conform hotararii



[4) In cazul unui atas, impozitul pe miilocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.

(5J ln cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in
tabelul urmator:

(6) in cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de
marfa cu masa totala maxima autorizata eBala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijioacele
de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmatoi:

(7J In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de
autovehicule prevazuta la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma
corespunzatoare din tabelul urmator:

In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa
cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport
este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maximi
autorizata egala sau mai mare de 12 tone

Numarul de axe ti greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul (lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de

suspensie pneumatica sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

I. 2+1axe
1. N'lasa de cel putin 12 tooe, dar mai mica de 14 tone 0 0

2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0

Numarul de axe $i greutatea bmta incarcata maxima admisa

Impozitul (in lei/an)

Ax[e) motor(oare) cu sistem
de suspensie pneumatica sau

echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

I doui axe

1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de L3 tone 0 L42

2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 142 395

3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 1S tone 395 555

4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 1257

5 Masa de celputin 18 tone 555 t257
II 3 axe

1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 142 248

2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 248 509

3 Masa de celputin 19 tone, dar mai mica de 21tone 509 661

4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 661 1019

5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1019 15 B3

6 Masa de celputin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1019 15 B3

7 Masa de cel putin 26 tone 1019 1583

III 4 axe

1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 66'l 670

2 Masa de cel putin 2S tone, dar mai mlca de 27 tone 670 1046

3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1.046 1661

4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 166r 2464

5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 16 61 2464

6 Masa de cel putin 32 tone 1661 2464
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3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 1B tone 0 60
4. Masa de cel putin 1B tone, dar mai mica de 20 tone 60 137

Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone r37 320
6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747
B. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 14? 1310

Masa decelputin 2B tone ?4? 1310
II, 2+2 axe

1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299
2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491
3. lvlasa de cel putin 26 tone, dar rnai mrca de 2B tone 491 721
4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 72t 871
5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1429
6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1429 1984

Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1984 3012
B, Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1984 3012

Masa de celputin 38 tone 1984 30L2
III, 2+3 axe

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1519 2197
2. Masa de cel pltin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2t97 2986
3. Masa de cel putin 40 tone 2t9? 2986

IV 3+2 axe
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1395 1937

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 193? 2679
3. I.4asa d€ cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2679 3 963
4. lvlasa de cel putin 44 tone 2619 3 963

3+3 axe
1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960
2. Masa de cel putin 3B tone, dar mai mica de 40 tone 960 1434
3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 143 4 2ZB3

Masa de cel putin 44 tone 1434 2283

Art. 14.
(1)

(2)

in cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combina;ie de
autovehicule, taxa asupra miilocului de transport este egali cu suma corespunzitoare din tabelul
urmitor:

Masa totala maxima autorizata Impozit -

lei -

a) Pana la 1 tona, inclusiv 9

bl Peste 1 tona, 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

DECLARAREA $I DATORAREA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TMNSPORT
lmpozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care deline
dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat in RomAnia Ia
data de 31 Decembrie a anului fiscal anterior.
in cazul inmatriculerii sau inregistrerii unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul
acestuia are obligatia sI depuni o declaralie la organul fiscal local in a cirui raze teritoriali de
competenti are domiciliul, sediul sau punctual de lucru, dupi caz, in termen de 30 de zile de la
data inmatriculerii/inregistrerii ti datoreaze impozit pe mijloacele de transport lncepind cu data
de 1 lanuarie a anului urmltor.
in cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul
datoreazd impozit incepind cu data de 1 Ianuarie a anului urmetor inmatriculerii sau inregistrlrii
acestuia in Romania.
in cazul radierii din circula;ie a unui mi.iloc de transport, proprietarul are obligalia se depuna o
declara;ie la organul fiscal in a cirui razS teritorial5 de competen;i igi are domiciliul, sediul sau
punctual de lucru, dupi caz, in temen de 30 de zile de la data radierii 9i inceteazi si datoreze
impozitul, incepAnd cu data de 1 lanuarie a anului urmitor.

t3)

t4)

l0

).

7.

).

1.



(s)

Art. 15.
(1)

{z)

(3)

Depunerea declaragiilor fiscal reprezinti o obligalie gi in cazul persoanelor care beneficiazi de
scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

PLATA IMPOZITULUI
lmpozitul pe mi.jloculde transportse plategte anual, in doui rate egale, pini la datele de 31 Martie
qi 30 Septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipafie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an, se
acordd o bonificalie de 10 o/0.

lmpozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiagi buget local de catre contribuabili,
personale fizice 9i juridice de pini la 50 lei inclusiv se plitegte integral pAni la primul termen de
plati.

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR $t A AUTORIZAJTILOR - Cap. V
Orice persoani care trebuie se oblini un certificat, un aviz sau o autorizalie mentionate in
prezentul capitol, trebuie si pliteasci o taxi la compartimentul de specialitate al primiriei
comunei crmrrzana, inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizafia necesare.

TAxlI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZATIILOR DE
CONSTRUIRE $I A ALTOR AVIZE $I AUTORIZAJII:

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediu urban, este egali cu suma stabiliti
conform tabelului urmltor:

Art. 16.

Art. 17.

t1)

Suprafata pentru care se obtine
certifi catul de urbanism - lei -

a) pana la 150 m2, inclusiv 5

b) intre 1519i 250 m2, inclusiv 6

c) intre 2519i 500 m2, inclusiv 7

d) intre 501 $i 750 mr, inclusiv 9

e) intre 751 ti 1.000 m2, inclusiv 12

0 pesre 1.000 mz
14 + 0,01 lei/mz, pentru fiecare m2 care

depaseste 1.000 mz
(2) Iaxajtentru eliberarea certilicatului de urbanism pentru zona rurali este egali cu 50 vo

din taxa stabilite conform alin.[1).
(3) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egali cu 30 o/o din cuantumul taxei pentru

eliberarea certificatului sau a autorizatiei iniliale.
[4J Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de ctrtre comisia de urbanism gi amenalare a

teritoriului, de cetre primarie este de 10 lei.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizalii de construire pentru o cladire rezidenliali sau cltrdire

anexe este egalS cu 0,5 %o din valoarea autorizata a lucririlor de constructii.
[6) Taxa pentru eliberarea autorizariei de construire pentru alte construclii decAt cele menFonate la

art.17 alin.(5) este egale cu 1 0/o din valoarea autorizate a lucrlrilor de constructie, inclusiv
valoarea instalatiilor aferente.

(7) Pentru taxele previzute la art.17 alin.(S) gi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucririlor de
constructie se aplicl urmitoarele reguli:
a) Taxa datorate se stabilette pe baza valorii lucririlor de construc;ie declarate de persoana

care soliciti avizul ti se plitette inainte de emiterea avizului.
b) Pentru taxa prevezuti la art.17 alin.(S), valoarea reali a lucririlor de construclie nu poate fi

mai mici decAt decAt valoarea impozabili a cledirii stabilite conform art.1 gi 2 din prezenta
hotirAre.

c) in termen de 15 zile de la data finalizirii lucririlor de construclie, dar nu mai tarziu de 15 zile
de la data la care expirl autorizalia respective, persoana care a ob;inut autorizalia trebuie si
depuni o declara;ie privind valoarea lucririlor de construclie la compartimentul de
specialitate al primiriei.
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d) Pini in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situalia finala privind valoarea
lucririlor de constructii, compartimentul de specialitate din cadrul primiriei are obligagia de
a stabili taxa datorati pe baza valorii reale a lucririlor de construc;ie.

e) PAnd in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al primeriei
a comunicat valoarea stabiliti pentru taxe, trebuie plititi orice diferenle de taxe datorate de
citre persoana care a primit autorizalia sau orice diferengi de taxA care trebuie rambursati
de primirie.

(8) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a uneiautorizalii de construire este egali
cu 300/o din cuantumul taxei penru eliberarea certificatului sau a autorizagiei iniliale.

[9] Taxa pentru eliberarea autorizaliei de desfiin]are, totala sau partiali a unei construclii este egale
cu 0,1% din valoarea impozabili stabilite pentru determinarea impozitului pe clidiri, aferenti
pAryii desfiintate.

(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si
prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile
topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de
prospectiune si explorare si se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati de teren ce
vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare stabilite de consiliul
local, respectiv de 15 lei/mr.

(11) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori
campinguri este egala cu 2%o din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

(12) Taxa pentru autorizarea amplasirii de chiogcuri, containere, tonete, corpuri gi panou
firme 9i reclame situate pe ceile ti in spalii publice este de S lei pentru fiecare metru
suprafa;i ocupati de constructie.

[13J Taxa pentru eliberarea unei autorizalii privind lucririle de racorduri gi brangamente la re;ele
publice de api, canalizare, gaze, energie electric, telefonie, televiziune prin cablu este de 10 lei,
pentru fiecare record.

[14) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclature stradali 9i adresi este de 9 lei.

ATt. 18. TAXA PENTRU ELIBERAREAAUTORIZATIILORPT, DESFA$UMREA UNORACTIVITATI
(1) Taxa pentru eliberarea autorizaiiilor pentru desf?igurarea unei activiteli economice gi a aitor

autorizalii similare este de 10lei.
(2) Taxa pentru eliberarea autorizaliilor sanitare de funclionare este de 10 lei.
(3) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator - 16 lei;
(4) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol- 16 lei.
(5) Persoanele a ciror activitate se incadreazl in grupele 561-Restaurante, 563-Baruri gi alte

activititi se servire a beuturilor 9i 932- Alte activitili recreative gi distractive potrivit CAEN,
datoreazi bugetului local, o taxi pentru eliberarea f vizarea anuali a autorizaliei privind
desEgurarea activitafii de alimentalie publici, in funcgie de suprafa;a aferenta activiterilor
respective, suma de:
a) 750 lei, pentru o suprafala de pAnI la 500 m2, inclusiv,
b) 1.500 lei, pentru o suprafali mai mare de S00 m2.

(6) Autoriza;ia privind desfigurarea activititii de alimentatrie publici, in cazul in care comerciantul
indeplinegte conditiile prevAzute de lege, se emite de cetre primarul comunei.

Art. 19. SCUTIRI

[1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor gi autoriza;iilor urmitoarele:
a) Certificatele, avizele 9i autorizaliile ai ciror beneficiari sunt veterani de rizboi, viduve de

rizboi sau viduve nerecisitorite ale veteranilor de rezboi,
b) Certificatele, avizele gi autorizaliile ai ciror beneficiari sunt persoanele previzute la art.1 din

Decretul-Lege nr.118/1990, republicat, cu modificirile gi complettrrile ulterioare,
c) Certificatele de urbanism $i autorizaliile de contruire pentru lecaguri de cult sau construclii-

anexa,
d) Certificatele de urbanism gi autorizaliile de contruire pentru dezvoltarea, modernizarea sau

reabilitarea infrastructurilor de transport care apa4in domeniului public al statului,
e) Certificatele de urbanism gi autorizaliile de contruire pentru lucririle de interes local,
fl Certificatele, avizele gi autorizaliile de contruire, daci beneficiarul construcliei este o institutie

publici,

de afiqaj,
p;trat de

12



g) Certificatele, avizele gi autorizaliile de contruire pentru lucrari de intre;inere, reparare,
conservare, restaurare a monumentelor istorice.

h) Alte prevederi ale art.476 din L.ZZ7 /2075 - Codul fiscal.

ATt.20. TAXA PENTRU FOLOSIREA MI,LoACELoRDE RECLAMA$I PUBLICITATE- Cap.VI
Taxa pentru serviciile de reclami gi publicitate se calculeazi prin aplicarea cotei de 1 o/o la valoarea
serviciilor de reclamd ti publicitate Si se pletette de cetre persoana care presteaze servicii de
reclami 9i publicitate in baza unui contract de presteri servicii. Prezentul articol se completeazi
cu celelalte prevederi ale afi.477 din Legea nr.227 /ZOIS - Codul fiscal.

Art.21. TAXITPENTRU AFISAI IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE
(1) orice persoanl care utilizeazl un panou, un afigal pentru reclami gi publicitate datoreaztr plata

taxei anuale citre bugetul local al comunei astfel:
(2) Valoarea taxei Pentru afi9ai ln scop de reclami gi publicitate se calculeazi anual prin inmulgirea

numirului de metrii petrafi sau a fraciiunii de metru petrat a suprafelei afigaiului cu urmtrtoarea
sumi:
a) In cazul unui afi9ai situat in locul in care persoana deruleazi o activitate economice, suma este

de 15 lei / metru pltrat,
b) In cazul oricirui altui panou, suma este de 20 lei / metru petrat.

(3J Taxa pentru afigaj in scop de reclami 9i publicitate se pleteste anual, in doui rate egale, pAnI la 31
Martie gi 30 Septembrie inclusiv.

(4) Persoanele care datoreaze taxa de afigai in scop de reclami 9i publicitate sunt obligate si depune
o declaralie la compartimentul financiar-contabil al primiriei in termen de 30 dJzile de la data
amplaserii structurii de afi;aj.

Art.22, IMPOZITUL pE SPECTACOLE - Cap.VII
(1) 0rice persoani care organizeaze o manifestare artistice, o competilie sportivi sau o alte activitate

distractive, are obligatia de a pleti impozitul pe spectacole.
(2) lmpozitul pe spectacole se calculeazi prin aplicarea cotei de impozit la suma lncasate din vanzarea

biletelor de intrare gi a abonamentelor care este de 1%.
(3) Persoanele care datoreazi impozitul pe spectacole au obligalia de:

aJ a inreSistra biletele de intrare/abonamente la compartimentul financiar-contabil dl primiriei
b) a anunga tarifele pentru spectacol,
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare/abonamente,
d) a emite un bilet de intrare/abonament pentru toate sumele primite de la spectatori,
eJ a asigura, documentele iustificative privind calculul gi plata impozitului pJspectacole,
f) a se conforma normelor legale in vigoare cu privire la tiperirea biletelor/abonamentelor.

(4J Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.
(5) Persoanele care datoreaze impozitul pe spectacole rispund pentru calculul coreci al impozitului,

depunerea la timp a declaraliei gi plata la timp a impozitului.

Art.23. TAXESPECIALE-Cap.VIII
(1) Taxa pentru eliberarea numerelor de inmatriculare/certificat de inregistrare pe raza comunei -

90 lei.

[2) Taxd pentru desfacerea ces;toriei pe cale administrativi, in fala ofilerilor de stare civili - 500lei.

ATT,24, SANCTIUNI
Se aplici art.493 din Legea nr. 227 /20L5 - Codul fiscal, cu modificirile 9i completarile ulterioare.

Art.25' incepdnd cu data intrerii in vigoare a prezentei hotiriri, H.C.L. nr. 39/2016 igi inceteazi
aplicabilitatea.

Art' 26, Prezenta hotirAre intr5 in vigoare incepAnd cu 1 Ianuarie 2018 gi va fi adustr la cunottinre
publicl prin afigare la sediul primiriei qi publicarea pe situl institu$ei.
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Arl,27. cu aducerea la indeplinire a prezentei hoterari se incredinteazi primarului
Cimirzana gi compartimentul contabil ti achizilii publice din cadrul primeriei.

Cimlrzana: 1,9.1,2.2017

Pregedinte de gedingd,

consilier,
Todici Roxana

Contrasemneazi,
Secretar cu atribulii delegate,

Bura Maria-luliana
,;&rr-c-

Prezenta hotArerc a fost adoptati c-tl respectarea prevederilor art 45 din LeSea 215/2001 (r1), modificat5 ti completati
Nr. total consilieri in fun4ie: 10
Nr. totalconsilieri prezenri: 8
Nr. total consilieri absenti: 2
Voturi pentru: 7
Voturi lmpotrive: 1
Abfineri:0
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