Anexa nr. 2 la HCL nr……../……………..
ALTE TAXE LOCALE:

1

2
3
4

5

6

7
8

9

10

Eliberarea certificatului de
atestare fiscală
Pentru eliberarea în regim de urgenţă
Cost eliberare adeverinţe
Închirierea de construcţii
Închirierea , concesionarea de teren
Intravilan
Extravilan
Taxa pentru remăsurarea terenurilor potrivit
legilor fondului funciar

Taxa de salubrizare persoane fizice
(1)Deseuri menajere
(2)Alte tipuride deseuri altele decat cele
menajere
(3)familii formate din mai mult de 4 (patru)
persoane sau dacă la aceeaşi adresă locuiesc un
număr mai mare de 4 (patru) persoane
(4) pentru zonele in care deseurile menajere nu
vor fi ridicate din fata locuintei cetateanului
(5) pentru zonele in care deseurile menajere nu
vor fi ridicate din fata locuintei cetateanului iar
familia e formata dintr-o singura persoana
Deseuri menajere pentru pers juridice

10 lei
5 lei
2 lei/mp/luna
x
0,15 lei/mp/luna
0,003 lei mp//luna
50 lei/acţiune
+ cheltuieli de
transport pentru
membrii comisiei
x
5 lei/pers./luna
220 lei/to
20 lei/luna

30 lei/an
15 lei/an

20lei/LUNA

Taxa de rebransare la reteaua de apa potabila
Taxa pentru avizul de amplasament pentru
alimentarea cu apa, necesar la eliberarea
autorizaţiilor de construire
Art. 486 alin. (4)

150 lei
50 lei

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe
cale administrativ

500 lei

Art. 486 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale

11
12
13

5 lei

Imprimat certificat inregistrare
Numar inregistrare
Inchiriere camin cultural pentru :
Nunti
Cununii civile
Botezuri
Alte activitati

28 lei

5 lei
25 lei
x
400 lei
200 lei
200 lei
25 lei/ora

14

15
16.

17.
18.

Taxa viza contract arenda
Peste 30 ha
Intre 20-30 ha
Intre 10-20 ha
Pana la 10 ha
Taxa pentru depozitarea de materiale pe
marginea drumului
Taxa pentru vânzarea de produse şi prestări
servicii diverse, cu excepţia locaţiilor închiriate
prin licitaţie publică
Taxa pentru amplasarea de bannere şi bannere
verticale
Taxa pentru vehiculare reclame sonore pe
autovehicule, aerian şi alte modalităţi similare:

Presedinte de sedinta
Predescu Mircea

x
2,50 lei/contract
2,00 lei/contract
1,50 lei/contract
1,00 lei/contract
1 leu/mp/zi
3 lei/mp/zi

10 lei /buc/zi
40 lei/ zi

Secretar,
Munteanu Elena

Anexa nr. 1 la HCL nr…../……………………

TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile pentru anul 2016 stabilite în sume fixe
I. CODUL FISCAL- TITLUL IX- Impozite şi taxe
locale
CAPITOLUL II -IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă aparţinând persoanelor fizice

Tipul clădirii

A) Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
B) Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C) Clădire – anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D) Clădire – anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
E) În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă
utilizate ca locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit.A- D
F) În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A- D

Valoarea impozabilă pentru anul 2015
- lei / mp Fără instalaţii de
Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice,
apă, canalizare,
încălzire (condiţii
electrice, încălzire
cumulative)

Valoarea impozabilă pentru anul 2016
- lei / mp Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de
canalizare, electrice,
apă, canalizare,
încălzire
electrice, încălzire
(condiţii cumulative)

935

555

1.000

600

254

159

300

200

159

143

200

175

95
63
125
75
75% din suma care 75% din suma care 75% din suma care 75% din suma care
s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii

50% din suma care 50% din suma care 50% din suma care 50% din suma care
s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii

CAPITOLUL III- IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA pe terenurile situate în intravilan – terenuri cu construcţii şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 mp inclusiv*
-lei /ha2015
2016
Nr.
Zona în cadrul
IV
V
IV
V
crt.
localităţii
900
720
889
711
1
A
720
550
711
534
2
B
550
360
534
355
3
C
350
180
348
178
4
D
*menţiunea ” terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până
la 400 mp inclusiv” este valabilă numai pentru anul 2016

IMPOZITUL/TAXA
pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol
la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 mp
-lei/ha-

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nivelul impozitului pentru anul 2015

Nivelul impozitului pentru anul 2016

Categorii de folosinţă

7.
8.

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren
cu vegetaţie forestieră
Teren cu apă
Drumuri şi căi ferate

9.

Teren neproductiv

A

B

C

D

A

B

C

D

28
21
21
46
53

21
19
19
35
46

19
15
15
28
35

15
13
13
19
28

28
21
21
46
53

21
19
19
35
46

19
15
15
28
35

15
13
13
19
28

28

21

19

15

28

21

19

15

15

13

8

x

15

13

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IMPOZITUL/TAXA pe terenurile amplasate în extravilan - lei /ha

Nr. crt.

(lei)

1

Teren cu construcţii

31

2

Teren arabil

50

3

Păşune

28

4

Fâneaţă

28

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.
5.1

55

Vie până la intrarea pe rod

0

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
crt. 6.1

48

Livadă până la intrarea pe rod

0

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră,
cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

18

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie

0

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole

3

Teren cu amenajări piscicole

26

9

Drumuri şi căi ferate

0

10

Teren neproductiv

0

6
6.1
7
7.1
8
8.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
1.1.
1.2.
2.

1)

Impozit

Art. 465 alin. (7)

5.1

Art. 470 alin. (2) 1)
Nr.
crt.

Categoria de folosinţă

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
3

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm sau fracţiune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
8
cilindrică de până la 1600 cm 3, inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică
de peste 1.600 cmc
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm şi 2000
18
3
cm inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm şi 2600
72
3
cm inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm şi 3000
144
cm 3 inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
290
Autobuze, autocare, microbuze
24
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
30
autorizată de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
18
II. Vehicule înregistrate
3
Vehicule cu capacitate cilindrică:
lei/200 cm
3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm
2lei/200cm3
3
3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
4lei/200cm
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
50 lei/an

Valorile sunt cele prevăzute la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 470 alin. (4) 2)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută
Ax(e) motor(oare) cu sistem de
încărcată maximă admisă
Alte sisteme de suspensie pentru
suspensie pneumatică sau
axele motoare
echivalentele recunoscute
I

două axe
1
2
3
4
5

II

Masa de cel puţin 12 tone,
dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone,
dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone,
dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone

0

133

133

367

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

3 axe
1
2
3
4
5
6
7

III

Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone,
dar mai mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone,
dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone,
dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone

4 axe
1
2
3
4
5
6

Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone,
dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone,
dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone,
dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone
3

Art. 470 alin. (5)
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută
Ax(e) motor(oare) cu sistem de
încărcată maximă admisă
Alte sisteme de suspensie pentru
suspensie pneumatică sau
axele motoare
echivalentele recunoscute
I

2+1 axe
1
2
3
4
5

2)
3

Masa de cel puţin 12 tone,
dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone,
dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone,
dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone,
dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone,
dar mai mică de 22 tone

0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

Valorile sunt cele prevăzute din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Valorile sunt cele prevăzute din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

Masa de cel puţin 22 tone,
dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone,
7
dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
8
dar mai mică de 28 tone
9 Masa de cel puţin 28 tone
2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone,
1
dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
2
dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone,
3
dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone,
4
dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone,
5
dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone,
6
dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone,
7
dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone,
8
dar mai mică de 38 tone
9 Masa de cel puţin 38 tone
2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone,
1
dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone,
2
dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone,
1
dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone,
2
dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone,
3
dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone,
1
dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone,
2
dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone,
3
dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
6

II

III

IV

V

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

Art. 470 alin. (7)
Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată

Impozit
- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

b. Peste 1 tonă, 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

Art. 470 alin. (8)
Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement

Între 0 şi 1119

5. Scutere de apă

210

6. Remorchere şi împingătoare:

x

a) până la 500 CP, inclusiv

559

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

909

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din
acesta

182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,
inclusiv

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone
şi până la 3000 de tone, inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

Pentru anul fiscal 2016 se aproba:
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 474 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în
mediul rural

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv

5

2

6

2

7

b) între 151 şi 250 m , inclusiv
c) între 251 şi 500 m , inclusiv
2

d) între 501 şi 750 m , inclusiv

9-

2

e) între 751 şi 1000 m , inclusiv
f) peste 1000 m

2

12
2

12+ 0,01 lei/ m , pentru fiecare m 2 care depăşeşte 1000 m2

Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
sau de către primari

13 lei

Art. 474 alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
excavări

4 lei, pentru fiecare m 2 afectat

Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere,
situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi
pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de
afişaj, a firmelor şi reclamelor

4 lei pentru fiecare m 2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

10 lei, pentru fiecare racord

Art. 474 alin. (16)
8 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă
Art. 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare

15 lei

Art. 475 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător,
respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol

70 lei

Art. 475 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică

100 lei

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
- lei/m2 sau fracţiune de m 2 Art. 478 alin. (2)

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
persoana derulează o activitate economică

15

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

20

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
- lei/m2 -

Art. 478 alin.
(2)

a) în cazul videotecilor

0,50

b) în cazul discotecilor

0,20

CAPITOLUL VIII – SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493 alin. (3)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele
de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696 de lei

Art. 493 alin. (4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR
JURIDICE
Nivelul amenzii pentru anul 2016

Art. 493 (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(3) şi (4) se
majorează cu 300%, respectiv: - contravenţia prevăzută la alin.(2), lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la
1.116 lei, iar cele de la alin.(2), lit.b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă: de la 1.300 lei la 6.312 lei.

Pentru anul 2016, nivelul taxelor extrajudiciare de timbru este stabilit prin Legea nr.117/1999
privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru anul 2016, nivelul taxelor judiciare de timbru este stabilit prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului României nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificările şi
completările ulterioare.

Presedinte de sedinta,
Predescu Mircea

Secretar,
Munteanu Elena

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.
……/…………………
FACILITĂŢI FISCALE
acordate de Consiliul Local al Comunei
Topliceni persoanelor fizice în anul 2016
In afara scutirilor şi facilităţilor prevăzute în mod expres de Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul fiscal 2016, propunem Consiliul
Local al Comunei Topliceni următoarele scutiri şi facilităţi fiscale pentru persoanele
fizice:
a) scutirea impozitului pe clădiri şi impozitului pentru terenul aferent de
la adresa de domiciliu pentru copii orfani de ambii părinţi, în vârstă de până la
18 ani, sau până la 25 de ani, dacă aceştia urmează cursurile unei instituţii de
învăţământ superior;
b) scutirea impozitului pe clădiri şi impozitului pentru terenul aferent de
la adresa de domiciliu al contribuabililor persoane fizice, în următoarele situaţii:
- în cazul persoanelor ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici decât
salariul minim brut pe ţară ;
- în cazul persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din
indemnizaţia de şomaj;
- în cazul persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate în
ajutor social;
c) scutirea de la plata majorărilor de întârziere evidenţiate la data de 31
decembrie 2015 pentru contribuabilii ale căror venituri lunare cumulate sunt mai
mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, cu condiţia achitării integrale a
creanţelor fiscale restante.
Contribuabilii care beneficiază de facilităţile prevăzute la punctul c) care nu îşi
achită integral creanţelor fiscale restante datorate bugetului local nu vor beneficia de
facilităţile fiscale prevăzute în prezenta anexă.
În cazul în care contribuabilii persoane fizice beneficiază de scutire de
impozitul pe clădiri şi impozitul pentru teren, dar care deţin locuinţa şi terenul
aferent acesteia în indiviziune, scutirea se calculează în mod proporţional cu cota parte indiviză deţinută în proprietate.
Scutirea de impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se acordă în
condiţiile în care contribuabilii persoane fizice (soţ/soţie şi copii minori) deţin în
proprietate mai mult de o locuinţă sau alte cote-părţi în indiviziune în afara locuinţei
de la adresa de domiciliu, cu excepţia cotelor-părţi în indiviziune obţinute prin
succesiune legală.

Scutirea de impozit se acordă în baza cererii numai pentru locuinţa de
domiciliu şi terenul aferent, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului,
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilii prezintă
actele care atestă situaţia respectivă.
Criteriile pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice ale căror
venituri cumulate sunt mai mici decât venitul minim brut pe economie sau ale căror
venituri lunare constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social
sunt următoarele:
a) să nu fi deţinut în ultimii doi ani şi să nu deţină alte proprietăţi în afara celei
de la adresa de domiciliu pentru care se solicită scutirea;
b) să nu deţină mijloace de transport cu capacitatea cilindrică mai mare de
3
1600 cm sau mai multe mijloace de transport;
c) să nu deţină terenuri agricole mai mari de 2000 mp teren arabil
(grădină de zarzavat) sau 2 ha teren arabil în extravilan.
Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice:
Dosarul pentru acordarea scutirii de impozit va cuprinde:
1)
cerere prin care se solicită scutirea de la plata impozitului pe
clădirea utilizată ca locuinţă de domiciliu şi pe terenul aferent acesteia,
înregistrat la categoria de folosinţă terenuri curţi-construcţii;
2)
documente
justificative:
copie după actul de identitate
al solicitantului şi al celorlalţi membri din familie, chiar şi în condiţiile
în care soţii au domicilii separate, actul de proprietate privind imobilul în
cauză, documente privind venitul solicitantului şi al celorlalţi membri din familie
( acolo unde este cazul ) - adeverinţă din care să rezulte indemnizaţia de şomaj sau
ajutorul social, adeverinţă de la locul de muncă sau de la Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Rm.Sărat din care rezultă venitul brut realizat, cupon de pensie,
alocaţie de stat pentru copii, adeverinţa de elev sau student -, declaraţia pe proprie
răspundere a solicitantului că nu deţine alte proprietăţi în afara celei de
domiciliu, că nu realizează alte venituri decât cele pentru care a depus actele
susmenţionate, precum şi în cazul în care intervin modificări cu privire la
veniturile sale sau ale membrilor de familie se obligă să înştiinţeze Direcţia
Economică în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs modificările
respective; orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii.
Scutirea de obligaţiile fiscale se acordă numai pe baza notei de constatare
prezentate de inspectorii fiscali în urma verificării în teren.
In situaţiile în care, cu ocazia verificării, se constată că soţul/soţia şi copii minori
ai acestora mai deţin în proprietate altă locuinţă sau cote - părţi indivize dobândite
prin alte moduri decât succesiunea legală, scutirea pentru locuinţa de
domiciliu şi terenul aferent acesteia nu se acordă. Nu se acordă scutire nici în
situaţiile în care se constată că contribuabilii realizează venituri suplimentare faţă de
cele declarate pe bază de documente.

In situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii
sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren
etc.) se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren.
De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei
de plată aferente clădirilor şi/sau terenurilor care au fost afectate în urma unor
calamităţi naturale.
Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în
scris sau telefonic la Biroul Urbanism din cadrul Primăriei în termen de maxim 72 de
ore de la producerea calamităţii.
Înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe clădiri/teren,
cerere ce trebuie vizată de către preşedintele comisiei de evaluare a pagubelor
produse de calamităţile naturale şi de membrul comisiei care a făcut constatarea pe
teren. Cererea se vizează doar dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea
înlesnirii.
Cererea de înlesnire la plată este însoţită de un extras de carte funciară nu mai vechi
de 30 de zile şi se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data
producerii calamităţii.
Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fiecare contribuabil,
prin hotărâre a consiliului local.
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanelor în cauză,
cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de
scutire însoţită de documentele justificative şi se acordă pentru anul fiscal următor.
Competenţa de acordare a facilităţilor fiscale
Scutirile şi facilităţile fiscale, prevăzute în mod expres de Legea nr.227
privind Codul fiscal, precum şi cele prevăzute în prezenta anexă se aprobă de către:
-primarul Comunei Topliceni în cazul scutirilor şi facilităţilor fiscale
prevăzute în mod expres de lege, precum şi în prezenta anexă;
- Consiliul Local al Co mune i T o plic eni , în cazul scutirilor prevăzute de
art. 456,art.464, art.469 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Presedinte de sedinta,
Predescu Mircea

Secretar,
Munteanu Elena

PRIMARIA TOPLICENI
JUDETUL BUZĂU
NR. ………/…………………

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE
APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016

Obiect: propunerea de aprobare a nivelurilor impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2016,
conform prevederilor Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Consideraţii de ordin general:
Impozitele şi taxele locale se stabilesc prin hotărâre a consiliului local,
cu respectarea prevederilor art. 489 alin. (1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal: ” (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la
propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele
locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice,
sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia
taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c).
(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de
nivelurile maxime
stabilite în prezentul titlu.
(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a
administraţiei publice locale.”
În art. 491 din Legea nr.227/2015 este reglementată indexarea impozitelor şi
taxelor locale:” (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-

o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele
respective se indexează anual, până la data de
30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul
fiscal anterior,
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului
local şi se aplică în anul fiscal următor...”.
Conform art. 495, lit.e) din Legea nr.227/2015, prevederile art. 491 se aplică
începând cu 1ianuarie 2017.
Prin Legea nr.227/2015, se aduc modificări în modul de stabilire a impozitelor şi
taxelor locale, în special în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri şi teren
persoane fizice şi juridice; de asemenea, acordarea unor facilităţi la plata
impozitelor şi taxelor locale sunt lăsate la latitudinea consiliului local.
Consideraţii de ordin economic:
Pentru anul 2016, cotele de impozitare, nivelul impozitelor/taxelor locale asupra
cărora se pot aplica cotele adiţionale prevăzute de art. 489 sunt stabilite în Titlul IX din
Legea nr.227/2015.
Având în vedere modificările legislative apărute în modul de stabilire a
impozitelor şi taxelor locale, respectiv în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri şi teren,
atât în cazul persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice, pentru anul 2016 se
propune ca nivelul unor impozite şi taxe locale să se menţină la acelaşi nivel ca
şi în anul 2015 sau să fie aplicată o cotă adiţională de până la 10% (impozitul
pe teren), cotă apropiată de rata inflaţiei aferentă anilor 2012-2014, care este de
8,38%, conform Institutului Naţional de Statistică.
În cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa
pe clădirile nerezidenţiale se
ajustează cu cota adiţională de 15 %, având în vedere că prin aplicarea acestei cote
impozitul pentru anul 2016 va fi la acelaşi nivel ca şi în anul 2015.
În cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa
pe clădirile a căror valoare
impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se
ajustează cu cota adiţională de 50 %, având în vedere că prin aplicarea acestei cote
adiţionale, cota de impozitare pentru anul 2016 va fi de 7,5%, în condiţiile în care în
anul 2015 cota de impozitare a fost de 20%, respectiv 40%, pentru clădirile care nu au
fost reevaluate în ultimii 3 ani, respectiv 5 ani anteriori anului de referinţă.

În ceea ce priveşte facilităţile care se pot acorda la plata impozitelor şi taxelor locale
prin hotărâre a consiliului local, propunem acordarea următoarelor facilităţi:
scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent clădirilor
utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociaţiile şi fundaţiile acreditate
ca furnizori de servicii sociale;
scutire la plata impozitului pentru clădirile şi teren restituite potrivit
art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al umor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata;
scutire la plata impozitului pentru clădirile şi teren retrocedate potrivit
art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care
au aparţinut cultelor religioase din România, republicată;
scutire la plata impozitului pentru clădirile şi teren restituite potrivit art. 1
alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au
aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din
România, republicată;
- scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren în cazul unei calamităţi naturale;
- scutire la plata impozitului pentru clădirile şi teren în cazul persoanelor
prevăzute în Legea recunoştinţei
pentru victoria Revoluţiei
Române din
Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din
noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
scutire la plata impozitului pentru clădirile la care au fost realizate lucrări
în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 şi a Legii nr.
153/2011;
scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru asociaţiile şi
fundaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
- taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare,
punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările
ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial,
aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit
sau natural al
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, finanţate de proprietarii
imobilelor
din zona de protecţie
a
monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile
de urbanism întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Cuantumul taxelor speciale ale datorate de către contribuabili pentru serviciile de
care aceştia beneficiază (altele decât cele stabilite prin legi în sarcina autorităţii
publicelocale ) rămân în anul 2016 la acelaşi nivel ca şi în anul 2015.
Considerente de natură economică, socială, determinate de necesităţile
bugetului local,
elemente care conduc la identificarea nivelului optim al impozitelor şi
taxelor locale:
Consideraţii de ordin juridic: Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal.

Având în vedere cele de mai sus,
P R O P U N E M:

1. Aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, după cum urmează:

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi
taxele locale pentru anul 2016, constituind Anexa nr.1;
b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă în cazul persoanelor fizice), se
stabileşte la 0,1 %;
c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 1,3%;
d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi
din
domeniul
agricol),
se
stabileşte
la
0,4
%

e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu rezultă dintr-un raport de
evaluare în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %;
f) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,1
%;
g) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la
1,3%;
În aceeaşi situaţie se regăsesc şi contribuabilii care au dobândit clădiri şi construcţii
după data de 01.01.2013.
Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin.1, contribuabilii vor depune la Primăriei
Topliceni o cerere în acest sens, însoţită de documentele justificative ale reevaluării efectuate,
cu excepţia persoanelor juridice care în anul 2015 au beneficiat de cota de impozitare de
1,5%, iar clădirile şi construcţiile deţinute în proprietate sunt reevaluate sau dobândite după
data de 01.01.2013.
Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin.1, se consideră reevaluate clădirile şi
construcţiile speciale numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor
existente de natura clădirilor, cu excepţia celor dobândite după data de 01.01.2013.
h) cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;
i) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani
anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%;
j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de
transport hibride), se stabileşte la 100 %;
k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea
certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %;
l) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea
unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileşte
la 0,5 %;
m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), se stabileşte la 1
%;
n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea
autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 %;
o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0,1 %;
p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea
autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei
construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire), se stabileşte la 3%;
r) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileşte
la 2 %;
s) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de
reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%;
t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul
unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare
muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie
sportivă internă sau internaţională), se stabileşte la 2 %;
u) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul
oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 5 %;

2.- Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte
în cazul impozitului pe clădiri la 10 % .
- Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 % .
3. Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent clădirilor
utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociaţiile şi fundaţiile acreditate ca furnizori de
servicii sociale, conform anexei.
5. Se stabilesc următoarele taxe speciale pentru serviciile prestate de Compartimentul Impozite si Taxe:

Taxele se stabilesc astfel:

Se propune spre aprobare Consiliului local :
ALTE TAXE LOCALE:

1

2
3
4

5

6

7
8

9

Eliberarea certificatului de
atestare fiscală
Pentru eliberarea în regim de urgenţă
Cost eliberare adeverinţe
Închirierea de construcţii
Închirierea , concesionarea de teren
Intravilan
Extravilan
Taxa pentru remăsurarea terenurilor potrivit
legilor fondului funciar

Taxa de salubrizare persoane fizice
(1)Deseuri menajere
(2)Alte tipuride deseuri altele decat cele
menajere
(3)familii formate din mai mult de 4 (patru)
persoane sau dacă la aceeaşi adresă locuiesc un
număr mai mare de 4 (patru) persoane
(4) pentru zonele in care deseurile menajere nu
vor fi ridicate din fata locuintei cetateanului
(5) pentru zonele in care deseurile menajere nu
vor fi ridicate din fata locuintei cetateanului iar
familia e formata dintr-o singura persoana
Deseuri menajere pentru pers juridice

5 lei
10 lei
5 lei
2 lei/mp/luna
x
0,15 lei/mp/luna
0,003 lei mp//luna
50 lei/acţiune
+ cheltuieli de
transport pentru
membrii comisiei
x
5 lei/pers./luna
220 lei/to
20 lei/luna

30 lei/an
15 lei/an

20lei/LUNA

Taxa de rebransare la reteaua de apa potabila
Taxa pentru avizul de amplasament pentru
alimentarea cu apa, necesar la eliberarea
autorizaţiilor de construire
Art. 486 alin. (4)

150 lei
50 lei

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe
cale administrativ

500 lei

10

11
12
13

14

15
16.

17.
18.

Art. 486 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale

28 lei

Imprimat certificat inregistrare
Numar inregistrare
Inchiriere camin cultural pentru :
Nunti
Cununii civile
Botezuri
Alte activitati
Taxa viza contract arenda
Peste 30 ha
Intre 20-30 ha
Intre 10-20 ha
Pana la 10 ha
Taxa pentru depozitarea de materiale pe
marginea drumului
Taxa pentru vânzarea de produse şi prestări
servicii diverse, cu excepţia locaţiilor închiriate
prin licitaţie publică
Taxa pentru amplasarea de bannere şi bannere
verticale
Taxa pentru vehiculare reclame sonore pe
autovehicule, aerian şi alte modalităţi similare:

5 lei
25 lei
x
400 lei
200 lei
200 lei
25 lei/ora
x
2,50 lei/contract
2,00 lei/contract
1,50 lei/contract
1,00 lei/contract
1 leu/mp/zi

INSPECTOR,
ALIXANDRICA GABRIELA

3 lei/mp/zi

10 lei /buc/zi
40 lei/ zi

Anexa nr. 1

TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile pentru anul 2016 stabilite în sume fixe
- CODUL FISCAL- TITLUL IX- Impozite şi taxe
locale
CAPITOLUL II –IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă aparţinând persoanelor fizice

Tipul clădirii

A) Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
B) Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C) Clădire – anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D) Clădire – anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
E) În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă
utilizate ca locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit.A- D
F) În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A- D

Valoarea impozabilă pentru anul 2015
- lei / mp Fără instalaţii de
Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice,
apă, canalizare,
încălzire (condiţii
electrice, încălzire
cumulative)

Valoarea impozabilă pentru anul 2016
- lei / mp Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de
canalizare, electrice,
apă, canalizare,
încălzire
electrice, încălzire
(condiţii cumulative)

935

555

1.000

600

254

159

300

200

159

143

200

175

95
63
125
75
75% din suma care 75% din suma care 75% din suma care 75% din suma care
s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii

50% din suma care 50% din suma care 50% din suma care 50% din suma care
s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii

CAPITOLUL III- IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA pe terenurile situate în intravilan – terenuri cu construcţii şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 mp inclusiv*
-lei /ha2015
2016
Nr.
Zona în cadrul
IV
V
IV
V
crt.
localităţii
900
720
889
711
1
A
720
550
711
534
2
B
550
360
534
355
3
C
350
180
348
178
4
D
*menţiunea ” terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până
la 400 mp inclusiv” este valabilă numai pentru anul 2016

IMPOZITUL/TAXA
pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol
la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 mp
-lei/ha-

IMPO
ZITUL
/TAXA
pe
terenur
ile
amplas
ate în
extravi
lan –
lei /ha

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nivelul impozitului pentru anul 2015

Nivelul impozitului pentru anul 2016

Categorii de folosinţă

7.
8.

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren
cu vegetaţie forestieră
Teren cu apă
Drumuri şi căi ferate

9.

Teren neproductiv
Nr. crt.

A

B

C

D

A

B

C

D

28
21
21
46
53

21
19
19
35
46

19
15
15
28
35

15
13
13
19
28

28
21
21
46
53

21
19
19
35
46

19
15
15
28
35

15
13
13
19
28

28

21

19

15

28

21

19

15

15

13

8

x

15

13

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Categoria de folosinţă

Impozit

Art. 465 alin. (7)

(lei)

1

Teren cu construcţii

31

2

Teren arabil

50

3

Păşune

28

4

Fâneaţă

28

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

55

5.1

Vie până la intrarea pe rod

0

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

48

Livadă până la intrarea pe rod

0

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut
la nr. crt. 7.1

18

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

0

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

3

Teren cu amenajări piscicole

26

9

Drumuri şi căi ferate

0

10

Teren neproductiv

0

6
6.1
7
7.1
8
8.1

Art. 470 alin. (2)

4)

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
3

8

2

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm sau fracţiune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3,
inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

18

1

3

4
5
6
7
8
9
1.
1.1.
1.2.
2.

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm şi 2600 cm inclusiv
3
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm şi 3000 cm inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone,
inclusiv
Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică:
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

Art. 470 alin. (4) 5)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
4)
5)

Valorile sunt cele prevăzute la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Valorile sunt cele prevăzute din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

72
144
290
24
30
18
lei/200 cm3
2lei/200cm3
3
4lei/200cm
50 lei/an

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă
I

două axe
1
2
3
4
5

II

Impozitul
(în lei/an)
Ax€ motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
sau echivalentele recunoscute

Masa de cel puţin 12
13 tone
Masa de cel puţin 13
14 tone
Masa de cel puţin 14
15 tone
Masa de cel puţin 15
18 tone
Masa de cel puţin 18

tone, dar mai mică de

Masa de cel puţin 15
17 tone
Masa de cel puţin 17
19 tone
Masa de cel puţin 19
21 tone
Masa de cel puţin 21
23 tone
Masa de cel puţin 23
25 tone
Masa de cel puţin 25
26 tone
Masa de cel puţin 26

tone, dar mai mică de

Masa de cel puţin 23
25 tone
Masa de cel puţin 25
27 tone
Masa de cel puţin 27
29 tone
Masa de cel puţin 29
31 tone
Masa de cel puţin 31
32 tone
Masa de cel puţin 32

tone, dar mai mică de

tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone

0

133

133

367

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

3 axe
1
2
3
4
5
6
7

III

tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone

4 axe
1
2
3
4
5
6

tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone

6

Art. 470 alin. (5)
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
6

Valorile sunt cele prevăzute din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă
I

2+1 axe
Masa de cel puţin 12
14 tone
Masa de cel puţin 14
2
16 tone
Masa de cel puţin 16
3
18 tone
Masa de cel puţin 18
4
20 tone
Masa de cel puţin 20
5
22 tone
Masa de cel puţin 22
6
23 tone
Masa de cel puţin 23
7
25 tone
Masa de cel puţin 25
8
28 tone
9
Masa de cel puţin 28
2+2 axe
Masa de cel puţin 23
1
25 tone
Masa de cel puţin 25
2
26 tone
Masa de cel puţin 26
3
28 tone
Masa de cel puţin 28
4
29 tone
Masa de cel puţin 29
5
31 tone
Masa de cel puţin 31
6
33 tone
Masa de cel puţin 33
7
36 tone
Masa de cel puţin 36
8
38 tone
9
Masa de cel puţin 38
2+3 axe
Masa de cel puţin 36
1
38 tone
Masa de cel puţin 38
2
40 tone
3
Masa de cel puţin 40
3+2 axe
1

II

III

IV

Impozitul
(în lei/an)
Ax€ motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
sau echivalentele recunoscute

tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone

0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

Masa de cel puţin 36
38 tone
Masa de cel puţin 38
2
40 tone
Masa de cel puţin 40
3
44 tone
4
Masa de cel puţin 44
3+3 axe
Masa de cel puţin 36
1
38 tone
Masa de cel puţin 38
2
40 tone
Masa de cel puţin 40
3
44 tone
4
Masa de cel puţin 44
1

V

tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone, dar mai mică de
tone

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

Art. 470 alin. (7)
Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată

Impozit
- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

b. Peste 1 tonă, 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

Art. 470 alin. (8)
Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:

Între 0 şi 1119
210
x

a) până la 500 CP, inclusiv

559

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

909

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

Pentru anul fiscal 2016 se aproba:
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 474 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
2

a) până la 150 m , inclusiv

5

2

6

2

7

b) între 151 şi 250 m , inclusiv
c) între 251 şi 500 m , inclusiv
2

d) între 501 şi 750 m , inclusiv

9-

2

e) între 751 şi 1000 m , inclusiv
f) peste 1000 m

2

12
2

12+ 0,01 lei/ m , pentru fiecare m 2 care depăşeşte 1000 m2

Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului sau de către primari
Art. 474 alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

13 lei

2

4 lei, pentru fiecare m afectat

Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete,
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi
pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

4 lei pentru fiecare m 2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Art. 474 alin. (16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
Art. 475 alin. (1)

10 lei, pentru fiecare racord

8 lei

15 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
Art. 475 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

70 lei

Art. 475 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică

100 lei

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
2

2

- lei/m sau fracţiune de m Art. 478 alin. (2)

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică

15

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate

20

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
- lei/m2 -

Art. 478 alin. (2)
a) în cazul videotecilor

0,50

b) în cazul discotecilor

0,20

CAPITOLUL VIII – SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493 alin. (3)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696 de lei

Art. 493 alin. (4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Nivelul amenzii pentru anul 2016
Art. 493 (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: - contravenţia prevăzută la alin.(2), lit.
a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la alin.(2), lit.b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă: de la 1.300 lei la 6.312
lei.

Pentru anul 2016, nivelul taxelor extrajudiciare de timbru este stabilit prin Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare.
Pentru anul 2016, nivelul taxelor judiciare de timbru este stabilit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.80/2013 privind taxele
judiciare de timbru cu modificările şi completările ulterioare.

INSPECTOR,
ALIXANDRICA GABRIELA

la Hotărârea nr.

din

a Consiliului Local al Comunei Topliceni

PROPUNERI FACILITĂŢI
FISCALE
acordate de Consiliul Local al Comunei
Topliceni persoanelor fizice în anul 2016
In afara scutirilor şi facilităţilor prevăzute în mod expres de Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
anul fiscal 2016, propunem Consiliul Local al Comunei Topliceni următoarele
scutiri şi facilităţi fiscale pentru persoanele fizice:
a) scutirea impozitului pe clădiri şi impozitului pentru terenul aferent de
la adresa de domiciliu pentru copii orfani de ambii părinţi, în vârstă de până la
18 ani, sau până la 25 de ani, dacă aceştia urmează cursurile unei instituţii de
învăţământ superior;
b) scutirea impozitului pe clădiri şi impozitului pentru terenul aferent de
la adresa de domiciliu al contribuabililor persoane fizice, în următoarele situaţii:
- în cazul persoanelor ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici decât
salariul minim brut pe ţară ;
- în cazul persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din
indemnizaţia de şomaj;
- în cazul persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate în
ajutor social;
c) scutirea de la plata majorărilor de întârziere evidenţiate la data de 31
decembrie 2014 pentru contribuabilii ale căror venituri lunare cumulate sunt mai
mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, cu condiţia achitării integrale a
creanţelor fiscale restante.
Contribuabilii care beneficiază de facilităţile prevăzute la punctul c) care nu îşi
achită integral creanţelor fiscale restante datorate bugetului local nu vor beneficia de
facilităţile fiscale prevăzute în prezenta anexă.
În cazul în care contribuabilii persoane fizice beneficiază de scutire de
impozitul pe clădiri şi impozitul pentru teren, dar care deţin locuinţa şi terenul
aferent acesteia în indiviziune, scutirea se calculează în mod proporţional cu cota –
parte indiviză deţinută în proprietate.
Scutirea de impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se acordă în
condiţiile în care contribuabilii persoane fizice (soţ/soţie şi copii minori) deţin în
proprietate mai mult de o locuinţă sau alte cote-părţi în indiviziune în afara locuinţei
de la adresa de domiciliu, cu excepţia cotelor-părţi în indiviziune obţinute prin
succesiune legală.

Scutirea de impozit se acordă în baza cererii numai pentru locuinţa de
domiciliu şi terenul aferent, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul
anului, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilii
prezintă actele care atestă situaţia respectivă.
Criteriile pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice ale căror
venituri cumulate sunt mai mici decât venitul minim brut pe economie sau ale căror
venituri lunare constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social
sunt următoarele:
a) să nu fi deţinut în ultimii doi ani şi să nu deţină alte proprietăţi în afara celei
de la adresa de domiciliu pentru care se solicită scutirea;
b) să nu deţină mijloace de transport cu capacitatea cilindrică mai mare de
3
1600 cm sau mai multe mijloace de transport;
c) să nu deţină terenuri agricole mai mari de 2000 mp teren arabil
(grădină de zarzavat) sau 2 ha teren arabil în extravilan.
Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice:
Dosarul pentru acordarea scutirii de impozit va cuprinde:
1)
cerere prin care se solicită scutirea de la plata impozitului pe
clădirea utilizată ca locuinţă de domiciliu şi pe terenul aferent acesteia,
înregistrat la categoria de folosinţă terenuri curţi-construcţii;
2)
documente
justificative:
copie după actul de identitate
al solicitantului şi al celorlalţi membri din familie, chiar şi în condiţiile
în care soţii au domicilii separate, actul de proprietate privind imobilul în
cauză, documente privind venitul solicitantului şi al celorlalţi membri din familie
( acolo unde este cazul ) – adeverinţă din care să rezulte indemnizaţia de şomaj sau
ajutorul social, adeverinţă de la locul de muncă sau de la Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Rm.Sărat din care rezultă venitul brut realizat, cupon de pensie,
alocaţie de stat pentru copii, adeverinţa de elev sau student -, declaraţia pe
proprie răspundere a solicitantului că nu deţine alte proprietăţi în afara celei de
domiciliu, că nu realizează alte venituri decât cele pentru care a depus actele
susmenţionate, precum şi în cazul în care intervin modificări cu privire la
veniturile sale sau ale membrilor de familie se obligă să înştiinţeze Direcţia
Economică în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs modificările
respective; orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii.
Scutirea de obligaţiile fiscale se acordă numai pe baza notei de constatare
prezentate de inspectorii fiscali în urma verificării în teren.
In situaţiile în care, cu ocazia verificării, se constată că soţul/soţia şi copii
minori ai acestora mai deţin în proprietate altă locuinţă sau cote – părţi indivize
dobândite prin alte moduri decât succesiunea legală, scutirea pentru locuinţa de
domiciliu şi terenul aferent acesteia nu se acordă. Nu se acordă scutire nici în
situaţiile în care se constată că contribuabilii realizează venituri suplimentare faţă
de cele declarate pe bază de documente.
37

In situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii
sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren
etc.) se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren.
De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale
obligaţiei de plată aferente clădirilor şi/sau terenurilor care au fost afectate în urma
unor calamităţi naturale.
Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în
scris sau telefonic la Biroul Protecţie Civilă, Apărare din cadrul Primăriei în termen
de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii.
Înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe
clădiri/teren, cerere ce trebuie vizată de către preşedintele comisiei de evaluare a
pagubelor produse de calamităţile naturale şi de membrul comisiei care a făcut
constatarea pe teren. Cererea se vizează doar dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru
acordarea înlesnirii.
Cererea de înlesnire la plată este însoţită de un extras de carte funciară nu mai
vechi de 30 de zile şi se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data
producerii calamităţii.
Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fiecare contribuabil,
prin hotărâre a consiliului local.
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanelor în cauză,
cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de
scutire însoţită de documentele justificative şi se acordă pentru anul fiscal următor.
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Competenţa de acordare a facilităţilor fiscale
Scutirile şi facilităţile fiscale, prevăzute în mod expres de Legea nr.227
privind Codul fiscal, precum şi cele prevăzute în prezenta anexă se aprobă de către:
-primarul Comunei Topliceni în cazul scutirilor şi facilităţilor fiscale prevăzute
în mod expres de lege, precum şi în prezenta anexă;
- Consiliul Local al Co munei Top liceni , în cazul scutirilor prevăzute de
art. 456,art.464, art.469 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

INSPECTOR ,
ALIXANDRICA GABRIELA
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