
ROMANIA

JUDETUL NEAMT
COMUNA TRlFESTI

PRIMARIA

HOTARARE
privind stabilirea impozitelor ti taxelor locale pentru anul 2016

Consiliul Local al comunei Trifegtijudelul Neaml:

Avdnd in vedere Referatul nr.6310 din 2.12.2015 intocmit de Compartimentul contabititate

Impozite gi taxe locale din cadrul Primdriei comunej TRIFESTI, judelul Neam!;

JinAnd cont de raportul de avizare favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului 1oca1 al
comunei TRIFESTI;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, a Hotiririi
Guvemului Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 - Parlea a II-a pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Codului Fiscal precum qi ale Legii 27312006 privind finanlele publice locale;

in temeiul art. 36 alin. (4) lit."c" 9i art.45 alin.(2) lit."c" qi art.1 i 5 alin.(l) lit."b" din Legea

administraliei publice locaie nr.21512001, republicatd cu modific6rile qi completdrile ulterioare, :

HoTARA$rE:

Art. 1 (1) Impozitele $i taxele locale pentru anul fiscal 2016 pe raza comunei TRIFESTI sunt
cele stabilite prin prezenta hotarire.

[2] Resursele bene$ti constituite din impozitele gi taxele locale datorate de cdtre tolj
contribuabilii - persoane fizice sau persoane juridice - care au domiciliul /sediul pe raza teritorial -
administrative a comunei se fac venituri la bugetul local al comunei TRIFESTI, judelul Neam!.

I. IMPOZITUL SI TAXA PE CTADIRI

A, Reguli generale
Art. 2 (1) Orice persoand fizicd care are in proprietate o clddire situate pe teritoriul UAT

TRIFESTI datoreazd anual impozit pentru acea clidire, exceptAnd cazul in care in prezentul titlu se

prevede diferit.
(2) Pentru clddirile proprietate publici sau prlvati a statului ori a unitililor

administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinlS, dupd caz,

oricdror entiHli, altele decAt cele de drept public, se stabile$te taxa pe clidiri, care reprezinti sarcina
fiscalS a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau

de folosinld, dupi caz, in condilii similare impozitului pe clddiri
(3J Taxa pe clidiri se stabilegte proporlional cu perioada pentru care este constituit

dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosingd,

(4) Pe perioada in care pentru o clddire se plitegte taxa pe clidiri, nu se datoreazi impozitul pe

clidiri.

Art. 3 (1] Pentru clddirile rezidenliale gi clidirile-anex5, aflate in proprietatea persoanelor

fizice, impozitul pe clediri se calculeazd prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile

a clidirii.
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(2) Valoarea impozabilS a clidirii, exprimatd in lei se determini prin inmullirea suprafelei

construite desfagurate a acesteia,., exprimaH in metri petrali, cu valoarea impozabild

corespunzdtoare, exprimati in lei/m", prevezute in TABL0UL la prezenta hotarAre, cuprinzAnd

cotele, valorile impozabile nivelurile impozitelor Si taxelor locale.

[3) Valoarea impozabilX a clidirii, exprimati in lei, se ajusteazd in funcgie de rangul

Iocalitelii gi zona in care se determind prin inmullirea suprafelei construite desfa$urate a

aceste?ia, exprimata in metri petrali, cu valoarea impozabili corespunzitoare, exprimati in
Iei/m', din tabelul urmdtor

Zona din cadrul localitdfii Rangul localitilii
IV V

A 1.10 105

B 1,05 1.00

C 1.00 0.95

D 0.95 0.90

[4J Zonele stabilite la nivelul comunei TRIFESTI sunt previzute astfel:

- Sat Trife$ti - regedingd de comuni - ZonaA, ranglV
- Sat Miron Costin, sat component - Zona A, rang V

[5) in cazul unei clddiri care are perelii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea

valorii impozabile a clddirii se identifici in in TABL0UL Ia prezenta hotarare cuprinzAnd valoarea

impozabild cea mai mare corespunzitoare tipului clldirii respective

(6) Suprafala construite desfigurati a unei clidiri se determind prin insumarea suprafelelor

secliunilor tuturor nivelurilor clidirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale

celor situate la subsol sau la mansardi, exceptAnd suprafelele podurilor neutilizate ca locuinli, ale

scdrilor gi teraselor neacoperite

[7) in cazul unui apartament amplasat intr-un hloc cu mai mult de 3 niveluri 9i 8

apartamente, coeficientul de coreclie previzut la alin.3 se reduce cu 0,10 .

[B] Valoarea impozabild a cl5dirii , determinatl potrivit prevederilor alin. [1) - [6J, se

reduce in funclie de vechimea acesteia, dupi cum ttrmeaza:

aJ cu 50%0, pentru cledirea care are o vechime de pesle 100 de ani Ia data de l ianuarie a

anului fiscal de referinld;
b) cu 30%, pentru clidirea care are o vechime cuprinsS intre 50 de ani 9i 100 de ani

inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinli;
cJ cu 10%, pentru clddirea care are o vechime cuprinsd intre 30 de ani gi 50 de ani inclusiv, Ia

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referingd.

[9) Dacd dimensiuni]e exterioare ale unei clidiri nu pot fi efectiv mdsurate pe conturul

exterior, atunci suprafala construite desfiguratd a clddirii se determind prin inmul,tirea

suprafelei utile a clhdirii cu un coeficient de transformare de 1,40 .

[10J in cazul clddirii la care au fost executate luriri de renovare majorS, consolidare,

modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminXrii se actualizeaz5,

astfel ca acestea se considerl ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrdri . Anul

terminerii se actualizeazd in condiliile in care, la terminarea lucririlor de renovare maiord,

valoarea clddirii cregte cu cel pulin 50% fa!5 de valoarea acesteia Ia data inceperii executdrii

Iucririlor



Art 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL

FISCAL PENTRU ANUL 2016

0,080/o - 0 ,Zo/o

Tipul clddirii

VALORILE STABILITE PRIN CODUL

FISCAL PENTRU ANUL 2016

Valoarea impozabilS

Cu jnstalalii de

ape, canalizare,

electrice 9i
incdlzire [condilii

cumulativeJ

Fdri insta laiii
de api,

canalizare,

electricitate sau

in ci lz.ire

Cu instalalii de

ape, canalizare,

electrice gi

incdlzire
(condilii

cumulative]

A. Clddiri cu cadre din

beton armat sau cu pereli
extel"iori din cirdmidi
arsd sau din orice alte

materiale rezultate in
urma unui tratament
termic ai/sau chimic

B. Clidiri cu pereli
exteriori din Iemn, din
piatr5 naturali, din
cdrdmidi nearsS, din

vil5tuci, sau din orice alte

ma[eriale nesupuse unui
tratament termic Ai/sau
chimic

Art. 457 alin. (2)
- Iei/m2 -

COTA STABILITA DE CONSILIUL

LOCAL PENTRU ANUL 2016

0,70/o

VALORILE STABILITE DE

CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
20t6

Valoarea impozabild

Fird instalafii de

ap5, canalizare,

electricitate sau

incilzire

200

600



C. Clidire-anexd cu cadre

din beton armat sau cu

pereli exteriori din
cirdmidd arsd sau din
orice alte materiale
rezultate in urma unui
tratament termic gi/sau

chimic

200 1,75 200 175

D. Clidire-anexi cu peregi

exteriori din lemn, din
piatri naturald, din
cirdmidd nearsa, din
v5ldtuci, sau din orice alte

materiale nesupuse unui
tratament termic gi/sau

chimic

125 75 125 75

COTELE STABILITE PR]N

CODUL FISCAL PENTRU

ANUL 2016

COTA STABILITA DE CONSILIUL

LOCAL PENTRU ANUL 2016

Art. 458 alin. (1) Calcul impozit
clddiri nerezidenliale

0,2o/o - L,3o/o lo/o

Art. 460 alin. (1) Calcul impozit

/taxd clddiri reziden;iale delinute de

pers juridice

0,080/o - 0,20/o 0,70/o

Art. 460 alin. (2) Calcul impozit

/taxd clSdiri nereziden[iale delinute
de pers juridice

0,2o/o - 1,,3o/o to/a

Art.462 alin. (2J Bonificalie 0o/o - 10Vo 10o/o

Art 4 (1) Pentru clidirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clediri se calculeaze prin aplicarea unei cote de 1%o asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii
5 ani anteriori anului de referin!i;

bl valoarea final5 a lucrdrilor de construcgii, in cazul clidirilor noi, construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinli;

cJ valoarea clidirilor care rezultd din actul prin care se transferi dreptul de proprietale, in
cazul ciidirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinli.

[2] Pentru cl5dirile nerezidengiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru

activitili din domeniul agricol, impozitul pe clidiri se calculeazi prin aplicarea unei cote de

0,4Y0 asupra valorii impozabile a clddirii.

[3) in cazul in care va]oarea clddirii nu poate fi calculati conform prevederilor alin. (1),

impozitul se calculeazd prin aplicarea cotei de Zo/o asupra valorii impozabile determinate conform

art. 3.



Dersoanelor fizice
Art. 5 (1) in cazul clidirilor cu destinalie mixtd aflate in proprietatea persoanelor

fizice, impozitul se calculeazd prin insumarea impozitului calculat pentru suprafaga folositd in
scop rezidenlial conform art. 3 cu impozitul determinaL pentru suprafala folositi in scop
nerezidenlial, conform art. 4.

[2] in cazul in care la adresa clSdirir este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfigoard nicio activitate economice, impozitul se calculeazi conform art. 3.

(3J Daci suprafelele folosite in scop reziden;ial gi cele folosite in scop nerezidenlial nu
pot fi evidenliate distinct, se aplici urmitoarele reguli:
a) in cazul in care la adresa clddirii este inregistraf un domiciliu fiscal la care nu se desfdgoard
nicio activitate economicd, impozitul se calculeazd conform art.3;
b) in cazul in care [a adresa c]idirii este inregistrat un domjciliu fiscal Ia care se desfdgoari
activitatea economice, iar cheltuielile cu utilitelile sunt inregistrate in sarcina persoanei care
desfigoard activitatea economice, impozitul pe clidiri se calculeaze conform prevederilor art, 4

B. Impozitul ue clidiri datorat de persoanele juridice

Art. 6 [1) Pentru clidirile rezidengiale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clidiri se calculeazi prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii
impozabile a clddirii.

[2] Pentru cl5dirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe cl5diri se calculeazd prin aplicarea unei cotel % lnclusiv,asupra
valorii impozabile a clidirii.

[3) Pentru clSdirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activiteli din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clidiri se calculeazd
prin aplicarea unei cote d,e 0,4o/o asupra valorii impozabile a clddirii.

[4J in cazul clddirilor cu destinalie mixti aflate in proprietatea persoanelor juridice,

impozitul se determini prin insumarea impozitului calculat pentru suprafala folositd in scop
rezidenlial conform alin. [1), cu impozitul calculat pentru suprafaga folosite in scop nerezidenlial,
conform alin. (2J sau [3).

(5J Pentru stabilirea impozitului pe clddiri, valoarea impozabilS a clSdirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de Ia 31- decernbrie a anului anterior celui pentru
care se datoreaze impozitul $i poate fi:

aJ ultima valoare impozabild inregistratd in evidenlele organului fiscal;
b) valoarea rezultati dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluerii;
c) valoarea finald a lucririlor de construclii, in cazul clidirilor noi, construite in cursul

anului fiscal anterior;
dJ valoarea clSdirilor care rezultd din actul prin care se transferd dreptul de proprietate, in

cazul clddirilor dobAndite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul clidirilor care sunt finangate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea

rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare Ia data evaluirii;

[6J Valoarea impozabild a clddirii se actualizeaze o datd la 3 ani pe baza unui raport de

evaluare a clddirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de

evaluare a bunurilor aflate in vigoare Ia data evaluirii.
(7J Prevederile alin. [6) nu se aplicd in cazul clidirilor care apargin persoanelor fali de care a

fost pronuntratl o hotdrAre definitive de declangare a procedurii falimentului.
(81 in cazul in care proprietarul cl5dirii nu a actualizat valoarea impozabili a clidirii in ultimii

3 ani anteriori anului de referingd, cota impozitului/taxei pe cltdiri este 5%.



C. Taxa ne clidiri

Art. 7 (1J Pentru clSdirile proprietate publici sau privat5 a statului sau a uniHlilor
administrativ-teritoriale, amplasate pe raza teritorial administrativd a comunei care sunt
concesionate, inchiriate, date in administrare sau date in folosinld, dupi caz persoanelor
juridice, acestea datoreazd taxa pe clddiri, care se calculeazd in mod similar cu impozitul pe
clddiri.

[2] Pentru stabilirea taxei pe clSdiri, valoarea impozabild a clidirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 3l decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreaze taxa si va fi valoarea inscrisi in contabilitatea proprietarului clidirii gi
comunicate concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinfd,
dupi caz.

[3] in cazul in care proprietarul clidirii pentru care se da[oreazi taxa pe clidiri nu a

actualizat valoarea impozabili in ultimii 3 ani anteriori anului de referinle, diferenya de taxi
fali de cea stabilite conform alin. (1) sau [2J, dupd caz, va fi datorati de proprietarul c]idirii.

(4J Taxa pe clidiri se datoreazd pe perioada valabilitlgii contractului prin care se

constituie dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinld. in cazul contractelor
care previd perioade mai mici de un an, taxa se datoreaz5 proportional cu intervalul de timp
pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosin;5.

[5] Persoana care datoreaze taxa pe clidiri are obligalia si depuni o declaralie la
organul fiscal Iocal in a cdrui razl teritoriald de competenle se afld clddirea, pAni la data de 25 a
lunii urmdtoare celei in care intrd in vigoare contractul prin care se acorde dreptul de concesiune,

inchiriere, administrare ori folosingi, la care anexeazi o copie a acestui contract.
(6J in cazul unei situatii care determind modificarea taxei pe clSdiri datorate, persoana

care datoreazl taxa pe clSdiri are obligafia si depuni o declaralie la organul fiscal local in a cirui
razd teritoriali de competen!5 se afli clddirea, pAnd la data de 25 a Iunii urmitoare celer in care

s-a inregistrat situalia respective.

Art I (1) Impozitul pe clSdiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are

in proprietate cl5direa la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2J in cazul dobAndirii sau construirii unei clidiri in cursul anului, proprietarul acesteia

are obligalia sd depuni o declaralie la organul fiscal local in a clrui razd teritoriald de competenla

se afli clidirea, in termen de 30 de zile de Ia data dobindirii gi datoreazd impozit pe clidiri
incepAnd cu data de 1 ianuarie a anului urmltor.

(3J Pentru clddirile nou-construite, data dobandirji clddirii se considerd dupi cum

urmeazi:
a) pentru clddirile executate integral inainte de expirarea [ermenului prev[zut in autoriza[ia de

construire, data intocmirii procesului-verbal de receplie, dar nu mai tArziu de L5 zile de Ia data
termindrii efective a lucrlrilor;
b) pentru clidirile executate integral la termenul previzut in autorizalia de construire, data din
aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receplie in termenul prev[zut de

lege;

c) pentru clidirile ale cdror lucriri de construclii nu au fost finalizate la termenul previzut in
autorizalia de construire gi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitelii autorizafiei, ln
condiliile legii, la data expiririi acestui termen gi numai pentru suprafala construiH desfdgurati

care are elementele structurale de bazd ale unei clSdiri, in spele pereli gi acoperig. Procesul-

verbal de receplie se intocmegte la data expiririi termenului previzut in autorizalia de

construire, consemnAndu-se stadiul lucririlor, precum $i suprafala construite desfigurati in
raport cu care se stabilegte impozitul pe clXdiri.



(4) Declararea clidirilor in vederea impunerii gi inscrierea acestora in evidengele

autoritelilor administraliei publice locale reprezinte o obligalie Iegali a contribuabililor care

delin in proprietate aceste imobile, chiar dace ele au fost executate firl autorizatie de

construire.
(5) in cazul in care dreptul de proprietate asupra unei clidiri este transmis in cursul

unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deline dreptul de proprietate asupra

clSdirii Ia data de 31 decembrie a anului frscal anterior anului in care se instrlineazi.
[6) in cazul extinderii, imbundtXlirii, desfiinlirii parliale sau al altor modificiri aduse

unei clidiri existente, inclusiv schimbarea integrall sau parliali a folosinlei, precum gi in cazul

reevaluirii unei clSdiri, care determini cretterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are

obligagia si depund o noui declaralie de impunere Ia organul fiscal Iocal in a cirui razi teritorialS
de competenli se afld clddirea, in termen de 30 de zile de Ia data modificirii respective $i

datoreazd impozitul pe clddiri determinat in noile condilii incepAnd cu data de 1 ianuarie a anului

urmf,tor.

[7J in cazul desfiinlirii unei clddiri, proprietarul are obligalia si depund o noui
declaralie de impunere Ia organul fiscal local in a cdrui razi teritoriali de competen!5 se afl5

clidirea, in termen de 30 de zile de Ia data demolerii sau distrugerii 9i inceteazi se datoreze

impozitul incepAnd cu data de 1 ianuarie a anului urmitor, inclusiv in cazul clidirilor pentru care

nu s-a eliberat autorizalie de desfiingare.
(8J Dac5 incadrarea clddirii in funclie de rangul localitilii gi zoni se modificX in cursul

unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe

clSdiri, impozitul se calculeaz[ conform noii situalii incepAnd cu data de l ianuarie a anului

urmdtor.
(9) in cazul clddirilor la care se constate diferenle intre suprafelele inscrise in actele de

proprietate 9i situalia reald rezultatd din misurdtorile executate in condiliile Legii cadastrului gi a

publicit5gii imobiliare nr. 7 /1996, republicati, cu modificlrile gi completdrile ulterioare,

pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suplafeiele care corespund situaliei reale,

dovedite prin lucrdri de cadastru. Datele rezultate din lucrdrile de cadastru se inscriu in

evidenlele fiscale, in registrul agricol, precum gi in cartea functarS, iar impozitul se calculeazd

conform noii situalii incepAnd cu data de 1 ianuarie a anului urmitor celui in care se

inregistreazh la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexb la declaralia fiscali

[10J in cazul unei clidiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe

intreaga durati a acestuia se aplice urmetoarele reguli:
a) impozitul pe clidiri se datoreazi de locatar, incepAnd cu data de l- ianuarie a anului urmdtor

celui in care a fost incheiat contractul;
bJ in cazul tncetirii contractului de leasing, impozitul pe clidiri se datoreaze de locator,

incepAnd cu data de 1 ianuarie a anului urmetor incheierii procesului-verbal de predare a

bunului sau a altor documente similare care atesti intrarea bunului in posesia locatorului ca

urmare a rezilierii contractului de leasing;

cJ atAt locatorul, cat gi locatarul au obligagia depunerii declaragiei fiscale la organul fiscal local

in a cirui razi de competenle se afl5 clddirea, tn termen de 30 de zile de la data finalizirii
contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor

documente similare care ateste intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii

contractului de leasing insolitd de o copie a acestor documente.

(11) Declararea clSdirilor in scop fiscal nu este condilionatd de inregistrarea acestor

imobile la oficiile de cadastru 9i publicitate imobiliard,

[12) Depunerea declaraliilor fiscale reprezinti o obligaqie gi in cazul persoanelor care

beneficiazd de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clddiri



E. Plata imnozitului /taxei oe ctidiri

Art' 9 (1] Impozitul/taxa pe clSdiri se pletette anual , in doui rate egale, pAni la 31
martie gi 30 septembrie inclusiv.

[2) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe clidiri, datorat pentru intregul an de
citre contribuabili, pAnd la data de 31 martie a anului in curs, se acordf, o bonificagie de 10 %0.

[3J Impozitul anual pe clidiri de pAnI la 50 lei inclusiv, datorat aceluiati buget local de
citre contribuabilii persoane fizice 9i juridice, se plStegte integral pAn[ Ia data de 3]- martie
inclusiv.

(4) Taxa pe cl5diri se plitegte lunar, pAni la data de 25 a lunii urmitoare fiecirei luni
din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare ori folos inti

II. IMPOZITUT SI TAXA PE TEREN

Art. 10 (1) Orice persoand care are in proprietate teren situat pe raza teritorial -
administrativi a comunei rRIFEsrl datoreazi pentru acesta un impozit anual care se
stabilegte luAnd in calcul suprafala terenului, rangul localitilii, zona in care este amplasat terenul
gi/sau categoria de folosinli a terenului.

[2) Pentru terenurile proprietate publici sau private a statului sau a unitdlilor
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinfi, se

stabilegte taxa pe teren, care reprezintd sarcina fiscali a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosingd, dupd caz, gi se calculeazi similar impozitului pe
teren.

(4) Taxa pe teren se plitegte proporlional cu perioada pentru care este constituit dreptul
de concesionare, inchiriere, administrare ori folosin!5.

[5J Pe perioada in care penlru un teren se plitegte taxa pe teren, nu se datoreazd
impozitul pe teren.

(6) in cazul terenului care este delinut in comun de doul sau mai multe persoane,
fiecare proprietar datoreazi impozit pentru partea din teren aflatd in proprietatea sa. in cazul in
care nu se pot stabili pirtile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in
comun datoreazi o parte egali din impozitul pentru terenul respectiv

A, Impozitul /taxa pe terenurile situate in intravilan

Art. 11 [1] Impozitul/Taxa pe teren se stabilegte luAnd in calcul suprafaga terenului,
rangul localitdlii in care este amplasat terenul, zona $i categoria de folosinld a terenului,
conform incadrdrii ficute de consiliul local.

[2) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de
folosing5 terenuri cu consfiucfii, precum gi terenul inregistrat in registrul agricol la alti
categorie de folosingd decAt cea de terenuri cu construclii in suprafald de pAni la 400 m2,
inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileqte prin inmullirea suprafelei terenului, expnmati in
hectar unzitoar v[zuti in urmitoru] tabele. cu suma corespunzaloare Drevazuta In urmat( ta
Zona in cadrul localitilii Rangul localitllii

(lei/ha
III V

A BB9 7tr
B 771 534
C 534 355

D 348 178
8



[3) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol Ia altA categorie

de folosin!5 decat cea de terenuri cu constructii, pentru suprafaga care depigegte 400 m2,
impozitul/taxa pe teren se stabilegte prin inmulgirea suprafelei terenului, exprimati in
hectare, cu suma corespunzdtoare prevezute la alin. (4J, iar acest rezultat se inmul.tegte.cu
coeficientul de corec;ie corespunzitor prevezut la alin. (5).

[4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivjt a]in. (3), se folosesc sumele din
tabelul urmito rimate in lei pe hectar
Nr.
Crt

Categoria de folosinli Zona (lei/hal
A B C D

1. Teren arabil ZB 21 19 15
? Pdgune 27 79 1-5 13

3. FAneati Z\ 79 15 13

4. Vie +6 1( 79

5. Livadi 53 46
.)f 10

6. Pidure sau alt teren cu vegetatie forestierd ZB 27 19 15

7. Teren cu apd 15 13 8 x
o Drumuri gi cdi ferate x x x x
9. Teren neproductiv x x X x

(5) Coeficientul de corectie este 1.10 pentru sat TRIFESTI si 1.00 pentru celelalte sate

apartinatoare.

[6J Ca exceplie de Ia prevederile alin. (2] - (5J, in cazul contribuabililor persoane
juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altd categorie de

folosinli decAt cea de terenuri cu construc!ii, impozitul/taxa pe teren se calculeazl conform
prevederilor alin. (7) numai dacl indeplinesc, cumulativ, urmetoarele condi!ii:

a) au prevdzut in statut, ca obiect de activitate, agriculturi;

bJ au inregistrale in evidenla contabili, pentru anul fiscal respectiv, venituri $i cheltuieli din
desfdgurarea obiectului de activitate prevlzut la lit. aJ.

[7) in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilegte prin
inmullirea suprafegei terenului, exprimath in hectare, cu suma corespunzltoare previzutd in
urmz torul tabel, inmultitd cu coel'icientLrl de corectie coresounzdtor

Nr.
crt.

Categoria de folosinta lmpozit
ilei)

1 Teren cu constructii 1n

2 Teren arabil 50

3 Pasune LO

4 Fineata ,o
E Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la

nr.5.1
55

5.1 Vie Dana la intrarea pe rod 0
(, Livada pe rod, alta decat cea prevazuta

la nr. 6.1
55

7 Padure sau alt teren cu vegetatie
foresti era

18

7.t Padure in virsta de pina la 20 ani, si
padure cu rol de protectie

0

B. Teren cu apa, altul decit cel cu

amenajari piscicole
6

ol Teren cu amenaiari piscicole

9 Drumuri si cai ferate 0

10 Teren neproductiv 0

previzut la art. 11 alin. [5):



(B) inregistrarea in registrul agricol a datelor privind clidirile gi terenurile, a tituiarului
dreptului de estora, precum 9i schimbarea categoriei de folosin![ se pot
face numai p anexate la declaralia f5cut5 sub semnetura proprie a capului
de gospoddri a unui membru major al gospodiriei.

Art. 12(1) Impozitul pe teren este datorat penlru intregul an fiscal de persoana care are
in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) in cazul dobAndirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia se
depuni o noue declaralie de impunere la organul fiscal local in a cdrui razd teritoriali de
competenle se afle terenul, in termen de 30 de zile de la data dobAndirii, 9i datoreazi impozit
pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmitor.

(3) in cazul in care dreptul de proprietate asupra unuj teren este transmis in cursul unui
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 instrdineazd.

(4J Daci incadrarea terenului in funclie de rangul localitdgii 9i zoni se modifici in
cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce Ia modificarea
impozitului pe teren, impozitul se calculeazi conform noii situalii incepAnd cu data de l ianuarie
a anului urmitor.

[5] in cazul modificerii categoriei de folosinli a terenulul, proprietarul acestuia are
obligalia sd depuni o noui declaralie de impunere la organul fiscal local in a clrui razi teritoriald
de competenyi se afli terenul, in termen de 30 de zile de Ia data modificdrii
folosin;ei, 9i datoreazi impozitul pe teren conform noii situalii incepAnd cu data de 1 ianuarie a
anului urmitor.

[6J in cazul terenurilor la care se consta!d diferenle intre suprafelele inscrise in actele
de proprietate gi situalia reald rezultatd drn misurltorile executate in condiliile Legii nr.
7 /L996, republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare, pentru determinarea sarcinii
fiscale se au in vedere suprafelele care corespund situaliei reale, dovedite prin Iucriri de
cadastru. Datele rezultate dit-r lucririle de cadastru se inscriu in evrdengele fiscale, in registrul
agricol, precum gi in cartea funciarS, iar impozitul se calculeazi conform noii situatii incepand cu
data de 1 ianuarie a anului urmetor celui in care se inregistreazi la organul fiscal local lucrarea
respectivd, ca anexe la declaralia fiscald.

(7J in cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga
durat5 a acestuia se aplicd urmdtoarele reguli:

a) impozitul pe teren se datoreazd de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului
urmdtor celui in care a fost incheiat contractul;

bJ in cazul in care contractul de Ieasing financiar inceteazi altfel decAt prin ajungerea la
scadenli, impozitul pe teren se datoreazi de locator, incepind cu data de 1 ianuarie a anului
urmetor celui in care terenul a fost predat locatorului prin incheierea procesului-verbal de
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de Ieasing;

c) atat locatorul, cAt gi locatarul au obligalia depunerii declaraliei fiscale la organul fiscal
local in a cdrui razd de competenle se afle terenul, in termen de 30 de zile de la data finalizirii
contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor
documente similare care atestd intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing insoqitd de o copie a acestor documente.

(B] Taxa pe teren se datoreazd pe perioada valabilitdlii contractului prin care se
constituie dreptul de concesiune, inchiriere, adminTstrare ori folosint[. in cazul contractelor
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care preved perioade mai mici de un an, taxa se datoreazi proporgional cu intervalul de timp
pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, inchiriere, adrninistrare ori folosingi.

(9) Persoana care datoreazi taxa pe teren are obligalia sd depuni o declaralie la
organul fiscal local in a cirui razi teritoriali de competengi se afli terenul, pAni la data de 25 a
Iunii urmdtoare celei in care intri in vigoare contractul prin care se acordi dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosin!d, la care anexeazi o copie a acestui contract.

(10J in cazul unei situalii care determind modificarea taxei pe teren datorate, persoana
care datoreazX taxa pe teren are obligalia si depuni o declaralie la organul fiscal local in a
clrui razi teritoriali de competen!5 se afle terenul, pAni la data de 25 a lunii urmitoare celei in
care s-a inregistrat situalia respectiva.

[11J Declararea terenurilor in scop fiscal nu este condi;ionate de inregistrarea acestor
terenuri la oficiile de cadastru gi publicitate imobiliarS.

[12) Depunerea declaraliilor fiscale reprezinti o obligagie gi in cazul persoanelor care
beneficrazd de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

Plata imnozitului si a taxei oe teren

Art. 13(1) Impozitul pe teren se plitegte anual, in dou5 rate egale, pini la datele de 31
martie gi 30 septembrie inclusiv.

[2J Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de citre
contribuabili, pAni Ia data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordd o bonificalie de
pAni la 10%.

(3J Impozitul pe teren, datorat aceluiagi buget local de citre contribuabili, persoane fizice gi
juridice, de pini la 50 lei inclusiv, se pletegte integral pAnd Ia primul termen de platd.

(41 in cazul in care contribuabilul define in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza
aceleiagi unitili administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) 9i [3J se referi Ia impozitul pe

teren cumulat.
(5J Taxa pe teren se plEtegte lunar, pAnd Ia data de 25 a lunii urmdtoare fiecirei luni din

perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare ori folosinld.

III. IMPOZITUL PE MIILOACELE DE TRANSPORT

Art. 14 (1-) Orice persoand care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie
inmatriculat/inregistrat in RomAnia datoreazi un impozit anual pentru mijlocul de transpor! cu
exceplia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel,

[2] lmpozitul pe mijloacele de transport se datoreazi pe perioada cat miilocul de transport
este inmatriculat sau inregistrat in RomAnia.

[3J Impozitul pe mijloacele de transport se pldtegte Ia bugetul local al uniti;ii administrativ-
teritoriale unde persoana i9i are domiciliul, sediuI sau punctul de Iucru, dupi caz.

(4) in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe

intreaga durat5 a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreazd de locatar

Calculul imoozitului

Art.15 (1J Impozitul pe mijloacele de transporl se calculeazi in funclie de tipul
mijlocului de transport.

[2] in cazul oriceruia dintre autovehiculele din tabelul de mai jos, impozitul pe
mijloacul de transport se calculeazd in funclie de capacitatea cilindrici a acestuia, prin

inmullirea fiecdrei grupe de 200 de .-3 .r, fracgiune cu suma corespunzetoare din tabel :
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Art.47O alin. (2)

Nr

crt

Mijloace de transport cu

trac!i une mecanici

NIVELURILE STABILITE PRIN

CODUL FISCAL PENTRU ANUL

2076

NIVELURILE STABILITE DE

CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2016

LeilZ00 cm3 sau fracliune din
aceasta

Lei/200 cm3 sau fracyiune

din aceasta

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fracEiune din aceasta)

L Motociclete, tricicluri,
cvadricicluri gi autoturisme
cu capacitatea cilindricd de
pAni Ia L.600 cm3, inclusiv

2 Motociclete, tricicluri gi

cvadricicluri cu capacitatea

cilindricd de peste 1.600

cm3

.)
Autoturisme cu capacitatea

cilindrici intre 1.601 cm3 $i

2.000 cm3 inclusiv

to

18

4 Autoturisme cu capacitatea

cilindrici intre 2.001 cm3 $i

2.600 cm3 inclusiv

72

72

5 Autoturisme cu capacitatea

cilindrici intre 2.601 cm3 9i

3.000 cm3 inclusiv

t+4
744

6 Autoturisme cu capacitatea

cilindrich de peste 3.001

cm3

290

290

7 Autobuze, autocare,

microbuze
24

24

B AIte vehicule cu tracliune
mecanici cu masa totalS

maximd autorizatd de pAnI
la 12 tone, inclusiv

30

30

9 Tractoare inmatriculate 18 1B

IL Vehicule inregistrate

1,2



NIVELURILE STABILITE PRIN

CODUL FISCAL PENTRU ANUL

20t6

NIVELURILE STABILITE DE

CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2016

1. Vehicule cu capacitate

cilindrici
- lei/200 cms -* - lei/200 cma -*

L.1 vehicule inregistrate cu

capacitate cilindrici < 4.800 cm3

7.2 vehicule inregistrate cu

capacitate cilindrici > 4.800 cm3

2. Vehicule fird capacitate

cilindrici evidengiati
50-1-50 Iei/an

* grupa de 200 cm3 sau fracliune din aceasta

Art.470 alin. (3)

COTELE STABILITE PRIN CODUL

FISCAL PENTRU ANUL 2016

COTA STABILITA DE

CONSILIUL LOCAL PENTRU

ANUL 2016

50o/o - l00o/o

[3J in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 100%,

conform hotdrArii consiliului local.

[4) in cazul unui ata;, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul
pentru motocicletele res pect ive.

[5J in cazul unui autovehicul de transport de marfi cu masa totald autorizati egali sau

mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzdtoare
nrevlzuti in urmatorul l-abel:

Numdrul de axe gi greutatea

brute incercate maximi
admisd

NIVELURILE STABILITE PRIN

CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2016

NIVELURILE STABILITE DE

CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2OT6

Impozitul [in Iei/anJ Impozitul fin lei/anJ

Ax[e)
motor[oareJ cu

sistem de

suspensie

pneuma ce sau

echivalentele

recunoscute

AIte sisteme de

suspensle

pentru axele

motoare

AxIe)

motor[oare) cu

sislem de

suspensie

pneumaticA sau

echivalentele

recunoscute

AIte sisteme

de suspensie

pentru axele

motoare

13



I doul axe
l

1 | Masa de cel pulin 1-2

I 
tone, dar mai micd

I de 13 tone

0 133 01133

2 Masa de cel pulin 13

tone, dar mai mica

de 14 tone

133 36/ ]-JJ 36/

3 Masa de cel pulin 14
tone, dar mai micd
d e 15 tone

367 s77 367 517

4 Masa de cel puf n 1-5

tone, dar mai mici
de 18 tone

517 t.t69 577 1.169

5 Masa de cel pu;in 18
tone

5t7 7.169 517 1.L69

3 axe

1 | Masa de cel pulin 15

I 
tone, dar mai mich
de 17 tone

133 237 133 I 237

Z Masa de cel pulin L7

tone, dar mai micd
de 19 tone

23t 474 231. 474

3 Masa de cel pulin 19

tone, dar mai mica
de 21 tone

474 615 474 675

4 Masa de cel pulin 21
tone, dar mai mice

de 23 tone

615 947 515 947

5 Masa de cel pugin 23

tone, dar mai mici
de 25 tone

947 7.472 947 7.472

6 Masa de cel pugin 25

tone, dar mai mice

de 26 tone

947 7.472 947 r.472

1 Masa de cel pulin 26
tone

947 t.472 947 1..472

III 4 axe

1,4



1 Masa de cel pulin 23

tone, dar mai mice

de 25 tone

615 623 615 623

2 Masa de cel pulin 25

tone, dar mai mici
de Z7 tone

623 973 623 973

3 Masa de cel pulin 27

tone, dar mai micd

de 29 tone

973 1.545 972 1.545

4 Masa de cel pulin 29

tone, dar mai micd

de 31tone

1.545 2.291 1.545 2.297

5 Masa de cel pulin 31-

tone, dar mai micd

de 32 tone

1.545 2.297 1.545 2.291

6 Masa de cel pulin 32

tone
1.545 2.297 1.545 2.291

Art. 470 alin. [6)

Numirul de axe ;i
$eutatea brute incircatd

maximd admisd

NIVELURILE STABILITE PRIN

CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2016

NIVELURILE STABILITE DE

CONSiLIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2016

lmpozitul fin Iei/anJ Impozitul (in Iei/an)

Ax(eJ motor[oare]
cu sistem de

suspensie

pneumatice sau un

echivalentele

recunoscute

alte sisteme de

suspensie

pentru axele

motoare

Ax[eJ

motor(oare) cu

sistem de

suspensie

pneuma ce sau

un echivalentele

recunoscute,

majorate

alte sisteme de

suspensie

pentru axele

motoare,

majorate

2+1- axe

15



'1. Masa de cel pulin 12

tone, dar mai mice

de 14 tone

0 0 0 0

2 Masa de cel pulin 14

tone, dar mai mice
de 16 tone

0 0 0 0

Masa de cel pulin 16

tone, dar mai micd

de 18 tone

0 60 0 60

4 Masa de cel pulin 18

tone, dar mai mici
de 20 tone

60 737 60 l.t/

5 Masa de cel pulin 20

tone, dar mai micd

de 22 tone

737 320 137 320

( Masa de cel pulin 22

tone, dar mai mici
de 23 tone

320 4t4 320 414

7 Masa de cel pulin 23

tone, dar mai mici
de 25 tone

414 7+7 4t4 747

I Masa de cel pulin 25

tone, dar mai micd

de 28 tone

/4./ 1.31 0 747 1.310

o Masa de cel pulin 28

tone
747 1.310 747 1.310

II 2+2axe

7 Masa de cel pulin 23

tone, dar mai mici
de 25 tone

tzg 299 t28 299

') Masa de cel pulin 25

tone, dar mai mice

de 26 tone

299 49t 299 491

3 Masa de cel pu,tin 26

tone, dar mai mici
de 28 tone

491 721 49r 721.

16



4 Masa de cel pulin 28

tone, dar mai micl
de 29 tone

727 87r 7Zt 877

Masa de cel pugin 29

tone, dar mai mici
de 31 tone

871 t.429 87L 1..429

Masa de cel pugin 3 L

tone, dar mai micd

de 33 tone

L.429 7.98+ 1.429 1..984

I Masa de cel pulin 33

I tone, dar mai mici
I de 3d tone

1.984 3.012 1.984 3.0t2

c Masa de cel pulin 36

tone, dar mai micd

de 38 tone

1.984 3.012 t.984 3_012

9 Masa de cel pugin 38
tone

1..984 I 3.012 I.984 3.0t2

III 2+3axe

1. Masa de cel pulin 36

tone, dar mai micd

de 38 tone

7.579 2.L97 7.579 2.L97

2 Masa de cel purin 3B

tone, dar mai mic5

de 40 tone

2.L97 2.986 2.197 2.986

3 Masa de cel pulin 40

tone
2.197 2.986 2.197 2.946

N 3+2axe

I Masa de cel pulin 36

tone, dar mai micd
de 38 tone

1.395 7.937 1.395 7.937

2 Masa de cel pulin 38

tone, dar mai mici
de 40 tone

1.937 2.679 7.937 2.679

3 Masa de cel pulin 40

tone, dar mai micd

de 44 tone

2.679 3.963 2.679 3.963
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4 Masa de cel pulin 44
tone

2.679 J.vo.1 2.679 3.963

V 3+3axe

1j Masa de cel pulin 36

I 
tone, dar mai micd

I de 38 tone

794 960 794 960

) Masa de cel pulin 38

tone, dar mai micd
de 40 tone

960 1.43+ 960 ''1..434

Masa de cel pulin 40

tone, dar mai mice

de 44 tone

-1..434
t.434 L,LO3

4 Masa de cel pulin 44
tone

1..434 2.283 1.434 2.283

Art. 47 0 alin. (7) Rernorci, semiremorci sau rulote

Masa totald maxime autoriza$

NIVELURILE

STABILITE

PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2016

NIVELURILE

STABILITE

DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2016

Impozit - lei - Impozit - lei -

a. PAni la 1 ton5, inclusiv o 9

b. Peste 1 toni, dar nu mai mult de 3 tone 34 3+

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 52

d. Peste 5 tone 64 b+

Art.470 alin. (8) Miiloace de transport pe api

18



1. Luntre, bdrci firi motor, folosite pentru pescuit

$i uz personal
27 21,

2. Bdrci fird motor, folosite in alte scopuri 56 55

3. Bdrci cu motor zt0 210

4. Nave de sport gi agrement 0 - 1.119 0 -1.119

5. Scutere de api 2t0 2t0

6. Remorchere $i impingetoare: x

a) pAnI la 500 CP, inclusiv 559 559

b) peste 500 CP 9i pAni la 2000 CP, inclusiv 909 909

c) peste 2000 CP 9i pAnd la 4000 CP, inclusiv 1.398 1.398

dJ peste 4000 CP 2.237 2.237

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

LBZ 182

8. Ceamuri, glepuri gi barje fluviale: X X

aJ cu capacitatea de incircare pAni la 1-500 de

tone, inclusiv
tgz

bJ cu capacitatea de inclrcare de peste 1500 de

tone ;i pAnI la 3000 de tone, inclusiv
280 280

c) cu capacitatea de incdrcare de peste 3000 de

tone
490 490

Art.472 alin. [2)
Bonificalie

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL2O16

COTA STABILITA DE

CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2016

0o/o - l0o/o
100k

Declararea si datorarea impozitului oe mijloacele de transoort
Art 16(1) Impozitul 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.

[2J in cazul inmatriculdrii sau inregistririi unui mijloc de transport.in cursul anului,
proprietarul acestuia are obligalia si depund o declaralie Ia organul fiscal Iocal in a clrui razd
teritoriale de competenld are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupi caz, in termen de 30

de zile de la data inmatriculirii/inregistrlrii, gi datoreazd impozit pe mijloacele de transport
incepAnd cu data de 1 ianuarie a anului urmitor.
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(3J in cazul in care mijlocul de transport este dobdndrt in alt stat decat Romdnia,
proprietarul datoreazl impozit incepAnd cu data de 1 ianuarie a anului urmetor inmatriculirii
sau inregistririi acestuia in RomAnia.

(4) in cazul radierii din circulayie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligalia sd
depuni o declaralie la organul fiscal in a cirui razi teritoriali de competenld igi are domiciliul,
sediul sau punctul de lucru, dupl caz, in termen de 30 de zile de Ia aaia raaierii, 9i inceteazl si
datoreze impozitul incepAnd cu data de L ianuarie a anuluiurmetor.

[5) in cazul oricirei situalii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de
transport, inclusiv Schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are
obligatia depunerii declaraliei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local
pe a cirei razd teritoriali i;i are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile,
inclusiv, de la modificarea survenitd, gi datoreazi impozitul pe mi.jloacele de transport stabilit
in noile condilii incepAnd cu data de l ianuarie a anului urmitor

(6) in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe intreaga durati a acestuia se aplicd urmXtoarele reguli:

a) impozitul pe mijloacele de transpor[ se datoreaz; de locatar
ianuarie a anului urmitor incheierii contractului de leasing financiar,
cursul ciruia inceteaze contractul de leasing financiar;

incepAnd cu data de 1
pAni la sfirgitul anului in

bJ locatarul are obligalia depunerii declaraliei fiscale la organul fiscal local in a cdrui razl de
competenle se inregistreazd mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data
procesului-verbal de predare-primtre a bunului sau a altor documente similare care atestx
intrarea bunului in posesia locatarului, insolitd de o copie a acestor documente;

c) la incetarea contractului de leasing, atAt locatarul, cAt gi locatorul au obligalia depunerii
declaraqiei fiscale la consiliul local competent, in termen de 30 de zile de la data incheierii
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care ateste
intrarea bunului in posesia Iocatorului, inso;iti de o copie a acestor documente.

(7) Depunerea declaragiilor fiscale reprezint5 o obligalie gi in cazul persoanelor care
beneficiazi de scutiri sau reduceri de Ia plata impozitului pe mijloacele de transport,

Plata impozitului

Art 17 (1) impozitul pe mijlocul de transport se pldtegte anual, in doui rate egale, pani
la datele de 31 martie gi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe mijlocul de transpoft, datorat pentru
intregul an de cltre contribuabili, pAni la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se
acordi o bonificalie de pAnd la 10% inclusiv.

(3J Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiagi buget local de cdtre
contribuabili, persoane fizice gi juridice, de pani la 50 lei inclusiv, se plete$te integral pind la
primul termen de plati. in cazul in care conlribuabilul deline ln proprietate mai multe miiloace
de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiagi unitili
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referi la impozitul pe mijlocul de transport cumulat
al acestora.

Art.1B Pentru plata cu intarziere a impozitelor pe clediri , terenuri gi auto, se aplici
majoreri de intarziere, in conformitate cu prevederile codului de procedurd Fiscal[.
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IV. TAXA PENTRU ELIBEMREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR

$r AUTORTZATTTToR

Art 19 Orice persoand care trebuie si oblind un certificat, un aviz sau o autorizalie
menlionate in prezentul capitol trebuie sI pliteascd o taxi la compartimentul de specialitate al
autoritetii administraliei publice locale inainte de a ise elibera certificatul, avizul sau
autorizalia necesard

Art.20 (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilite, in funclie de
suprafa;a pentru care se solicitl certificatul de urbanism, conform tabelului de mai jos:

Nr.
Crt

Suprafa!a Taxa fleiJ

t. PAnd la 150 m" inclusiv
2. intre 150 Si 250 m1 inclusiv J

.1- intre 251 si 500 m1 inclusiv 4

4. intre 501 9i 750 ma;inclusiv 6

8. intre 751 5i 1000 mz inclusiv 7
9. Peste 1000 ma 7 + 0,005 lei/m.p. care dep5gegte

suprafala de 1000 mp
(2J Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in zona rurali este egali cu 50 7o

din taxa stabilite in zona urbana.

(3J Taxa pentru prelungirea unui certiflcat de urbanism este egale cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza!iei inigiale.

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cdtre comisia de urbanism gi

amenajarea teritoriului, se stabilegte de consiliul local in suml de 15lei.

[5J Taxa pentru eliberarea unei autorizalii de construire pentru o clidire rezidenliali sau

clidire-anex5 este egalS cu 0,5% din valoarea autorizatd a lucrdrilor de construclii.
(6J Taxa pentru eliberarea autorizaliei de construire pentru alte construclii decdr cele

menlionate Ia alin. (5) este egale cu l-%o din valoarea autorizatd a lucrdrilor de construcgie,
inclusiv valoarea instalaliilor aferente.

(7) Pentru taxele prevlzute la alin. (5] gi [6J stabilite pe baza valorii autorizate a
lucrdrilor de construclie se aplicl urmdtoarele reguli:

aJ taxa datoratd se stabile$te pe baza valorii lucririlor de construclie declarate de persoana
care solicitd avizul 9i se plitegte inainte de emiterea avizului;

b) pentru taxa previzutd la alin. [5J, valoarea reali a lucririlor de construclie nu poate fi mai
micd decdt valoarea impozabili a clidirii stabilite conform art. 3;

c) in termen de 15 zile de la data finalizirii lucrdrilor de construclie, dar nu mai tarziu de 15

zile de la data Ia care expire autorizalia respective, persoana care a ob!inut autorizalia lrebuie
si depuni o declaralie privind valoarea lucrdrilor de construclie Ia compartimentul de
specialitate al autoritilii administragiei publice locale;

d) pAnd in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data Ia care se depune situalia finali privind
valoarea lucrdrilor de construclii, compartimentul de specialitate al autoritelii administraliei
publice locale are obligaqia de a stabili taxa datorate pe baza valorii reale a Iucrdrilor de
construclie;
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e) pane in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de Ia data Ia care compartimentul de specialitate al

autoritelii administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilite pentru taxd, trebuie
platita orice diferengi de taxe datorate de catre persoana care a primit autorizatia sau orice
diferengi de taxe care trebuie rambursate de autoritatea administraqiei publice Iocale.

[B) Taxa pentru prelungirea unei autorizalii de construire este egali cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaliei initiale.

(9) Taxa pentru eliberarea aurorizaliei de desfiinlare, totali sau parliale, a unei
construclii este egale ctt 0,10/o din valoarea impozabilS stabiliti pentru determinarea
impozitului pe clediri, aferente pdrlii desfiinlate.

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaliei de foraje sau excaviri necesare lucririlor de
cercetare gi prospectare a terenurilor in etapa efectudrii studiilor geotehnice gi a studiilor
privind ridicirile topografice, sondele de gaze, petrol gi alte excaviri se datoreazd de citre
titularii drepturilor de prospecgiune gi explorare gi se calculeazd prin inmultirea numirului de
metri patrali de teren ce vor fi efectiv afectali la suprafala solului de foraje gi excavdri cu o
valoare de B lei.

(11) in termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare gi prospectare,

contribuabilii au obligalia se declare suprafala efectiv afectate de foraje sau excavdri, iar in cazul
in care aceasta diferi de cea pentru care a fost emisd an[erior o autorizalie, taxa aferentd se
regularizeazi astfel incat se reflecte suprafala efectiv afecta6.

(12J Taxa pentru eliberarea autorizaliei necesare pentru lucrerile de organizare de

$antier in vederea realizirii unei construclii, care nu sun[ incluse in alti autoriza;ie de
construire, este egald cu 3%o din valoarea autorizat; a lucririlor de organizare de 5antier.

[13J Taxa pentru eliberarea autorizaliei de amenajare de tabere de corturi, clsuge sau
rulote ori campinguri este egald cu 2% din valoarea autorizate a lucrdrilor de construclie.

[14) Taxa pentru autbrizarea amplasdrii de chiogcuri, containere, tonete, cabine, spalii
de expunere, corpuri qi panouri de afigaj, firme gi reclame sjtuate pe ciile gi in spagiile publice este

de I lei, pentru fiecare metru pitrat de suprafald ocupate de construclie.

[15) Taxa pentru eliberarea unei autorizalii privind lucririle de racorduri gi brangamente
la relele publice de ape, canalizare, gaze, termice, energie electricS, telefonie gi televiziune prin
cablu se stabilegte de consiliul local 9i este de 13 lei, inclusiy, pentru fiecare racord.

[16J Taxa pentru eliberarea certjficatului de nomenclaturl strada]i gi adresi se stabilegte

de cdtre consiliul local in sume de 9 lei.

[17J Taxa pentru avizarea documentaliilor topo este de L0 lei/parceli gi se plitegte de

citre specialistul care intocmette documentagia gi solicitd avizarea.

economice sau a altor autorizatii similare

Art. 21 [1) Taxa pentru eliberar eafvizarea unei au[orizalii pentru desfigurarea unei
activitali economice de cdtre persoane fizice, asocialii familiale ti societeli comerciale este de

1-3 lei /an in mediul rural.

[2J Autorizaliile prevazqte la alin.[1J se vizeazi anua]

pAnd la data de 31 decembrie a anului in curs pentru anul

urmetor.

[3) Taxa pentru eliberarea autoriza]iilor sanitare de funclionare este de 20lei.

[4J Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, delinute de consiliul local, pentru fiecare metru pitrat sau fracliune: 32 lei

[5] Taxele pentru eliberarea atestatului de producitor, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de citre consiliile

locale gi sunt de 50 lei.



(6J Persoanele a ceror activitate se incadreazd in grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri

ti alte activiteli de servire a bduturilor 9i 932 - Alte activiteli recreative ti distractive potrivit

Clasificdrii activitelilor din economia nalionali - CAEN, actualizat6 prin Ordinul pregedintelui

Institutului Nagional de Statisticl nr.337 /2007 privind actualizarea Clasificirii activitelilor din
economia na!ionali - CAEN, datoreazi bugetului local al comunei, oragului sau municipiului, dupi
caz, in a cdrui razi administrativ-teritoriali se desfafoare activitatea, o tax[ pentru

eliberarea/vizarea anuald a autorizaliei[Taxa BAR/RESTAURANTJ privind desfigurarea
activitelii, potrivit tabelului urm ator:

Tabel taxa desfasurare activitati :

Nr crt Suprafata utila Tarif
1 Intre0-25mp 100

2 Intre 26 - 50 mp 200

3 I ntre 51- 75 mp 300

4 Intre 76 - 100 mp 400

5 Intre 101 - 400 mp 1200
6 Intre 401-1000 mp 1500

V.

RECLAMA SI PUBLICITATE

Art 22 [1] Contribuabilii care beneficiazd de servicii de reclamd gi publicitate pe baza

unui contract sau a unei ingelegeri cu altd persoani, datoreazi bugetului local o taxi pentru

serviciile de reclamd $i publicitate in cuantum de 3 0/o djn valoarea serviciilor de reclami gi

publicitate, cu exceplia taxei pe valoarea addugatd. Aceasta se plateste lunar, pAnd la data de 10 a

lunii urmdtoare celei care a intrat in vigoare contractul de servicii de reclamd 9i publicitate.

[2) Orice persoand care utilizeaze un panou, afigaj sau structura de afigaj pentru reclami

9i publicitate datoreazd la bugetul local o taxd pentru afigaj in scop de reclami 9i

publicitate,care se calculeazi anual , prin inmullirea numdrului de metri petrali sau a fracliunii

de metru pltrat a suprafelei afigaiului pentru reclamd gi publicitate cu sumele urmitoare:
a) in cazul unui afigaj situat in locul in care persoana deruleazd o activitate economicd, suma

este de 30 lei;
bJ in cazul oricSrui altui panou, afigaj sau oricirei altei sructuri de afigaj pentru reciami gi

publicitate, suma este de 23 lei.

[3] Taxa pentru afigaj in scop de reclamd gi publicitate se recalculeazd pentru a reflecta

numflrul de luni sau fracliunea din lund dintr-un an calendaristic in care se afigeazi in scop de

reclamd gi publicitate.

[4) Taxa pentru afi$ajul in scop de reclami gi publicitate se pletegte anual, in doui rate

egale, pAnd la datele de 31 martie gi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afigaiul in scop de

reclami gi publicitate, datorate aceluiagi buget local de citre contribuabili, persoane fizice 9i
juridice, de pAni la 50 lei inclusiv, se pleteste integral pdndla primul termen de plati.

[5) Persoanele care datoreazd taxa pentru afi$aj in scop de reclamd $i publicitate sunt

obligate si depuni o declaralie la compartimentul de specialitate al autoritdlii administraliei

publice locale in termen de 30 de zile de Ia data amplasdrii structurii de afigaj

Scutiri
(1J Taxa pentru serviciile de reclaml $i publicitate Si taxa pentru afigai in scop de reclami 9i

publicitate nu se aplici instituliilor publice, cu exceplia cazurilor cand acestea fac reclami

unor activiteli economice.

(2) Taxa prevazutd in prezentul articol, denumiti in continuare taxa pentru afigaj in scop de

reclami gi publicitate, nu se aplicl unei persoane care inchiriazi panoul, afigajul sau structura

de afigaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevdzuti la arl.ZZ fiind plititd de aceasti ultimi
persoand.



[3) Taxa pentru afigaj in scop de reclami 9i publicitate nu se datoreazd pentru afi9ele,
panourile sau alte mijloace de reclami $i publicitate amplasaEe in interiorul clidirilor.

[4) Taxa pentru afigaj in scop de reclami gl publicitate nu se aplici pentru panourile de
identificare a instalaliilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaie de circulalie, precum gi

alte informalii de utilitate publici gi educa!ionale.
(5) Nu se datoreazi taxa pentru folosirea mijloacelor de reclami gi publicitate pentru afigajul

efectuat pe miiloacele de transport care nu sunt destrnate, prin construcfia lor, realizirii de
reclami gi publicitate.

YI. IMPOZITUT PE SPECTACOLE

Art.Z3 (1] Orice persoanr care organizeazi o manifestare artistica, o competilie
sportivi sau o altd activitate distractivi are obligalia de a pleti jmpozitul pe spectacole, care se
calculeazd prin aplicarea unei cote de impozitare asupra sumei incasati din vAnzarea biletelor,
dupi cum urmeazS:
a) 2 o/0, in cazul unui spectacol de teatru, balet, operi, concert filarmonic sau alti manifestare
muzicalf,, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competilie
sportive.
bJ 5 %, pentru orice alte manifestlri artistice decat cele enumerate la litera a].

(2J Persoanele care datoreaze impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu
prezentul articol au obligagia de:

a) a inregistra biletele de intrare gi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al

autoritdlii administraliei publice Iocale care igi exerciti autoritatea asupra Iocului unde are Ioc

spectacolul;
b) a anunla tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sd aibi loc spectacolul,

precum gi in orice alt loc in care se vAnd bilete de intrare $i/sau abonamente;
cJ a preciza tarifele pe biletele de intrare 9i/sau abonamente gi de a nu incasa sume care

depdgesc tarifele precizate pe biletele de intrare gi/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare gi/sau abonament pentru toate sumele primite de Ia spectatori;
e] a asigura, Ia cererea compartimentului de specialitate al autoritilii administraliei publice

locale, documentele justificative pnvind calculul ti plata impozjtului pe spectacole;

[3J Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de Ia plata impozitului pe

spectacole.
(4) Impozitul pe spectacole se plitegte lunar pAnd la data de 1.0, inclusiv, a lunii

urmetoare celei in care a avut loc spectacolul.
(5) Orice persoand care datoreaze impozitul pe speclacole are obligagia de a depune o

declaralie la compartimentul de specialitate al autoritdlii administraliei publice locale, pAni la
data stabilitl pentru fiecare platd a impozitului pe spectacole.

ArLza $) Pentru gederea intr-o unitate de cazare situate pe raza teritorial -
administrative a primariei TRIFESTI, se datoreaze taxa hotelierd in cuantum de 1% aplicatd
la tarifele de cazare pentru intreaga duratd de gedere.

(2) Unitilile de cazare au obligalia de a colecta gi a virsa taxa hotelieri la bugetul local,

lunar, pAnd la data de 10 inclusiv a lunii urmdtoare celei in care s-a colectat taxa hotelieri de Ia
persoanele care au plitit cazarea.

VIII. ALTE TAXE LOCALE

24



1.Taxa pentru efectuarea serviciului de fotocopiere documente 0.5 leiy'pagina.

a)Mod de calcul: se aplica pentru efec[uarea serviciului de fotocopire a documentelor,pentru
fiecare pagina.
bJTermen de plata: in momentul efecluarii serviciului de fotocopiere.
2.Taxa pentru efectuarea serviciului de eliberare copii dupa documente aflate in arhiva Primariei,
10 lei.
a)Mod de calcul: se aplica pentru eliberarea de copii dupa documentele aflate in arhiva
primariei.Eliberarea de copii se va face pe baza de cerere, daca solicitantii sunt indreptatiti potrivit
legii sa aiba acces la actele solicitate.
bJTermen de plata: odata cu efectuerea serviciului de eliberare a documentului eliberat.
3.Taxa eliberare adeverinte, 5 lei(include si taxa formularJ, in ziua cind este inregistrata cererea.

a)Mod de calcul: se aplica pentru eliberarea adeverintelor, pentru oricare din persoanele fizice sau

juridice.
b)Termen de plata: la data depunerii cererii.
4.Taxa eliberare certificate fiscale,5 Iei (in ziua cind este inregistrata cerea).
a)Mod de calcul: se aplica pentru eliberarea certificatelor fiscale, pentru oricare din persoanele

fizice sau juridice.
b)Termen de plata: la data depunerii cerereii.
5.Taxa cununii, 50 lei.
a)Mod de calcul: se aplica pentru fiecare eveniment in parte.

b)Termen de plata: Ia data depunerii documentelor'
6.Taxa pentru vinzatorii ambulanti 10 lei.
a)Mod de calcul taxa: se aplica pentru fiecare zi, pentru fiecare persoana fizica, care doreste

comercializarea produselor.
blMod de plata: dupa aprobarea cererii depusa la Primaria TRIFESTI.

7.Taxa inchiriere Camin Cultural, cu diverse ocazii ;nunti, spectacole, adunari publice pe diverse

festive dupa cum urmeaza:me sau mese IestIVe ou
Intre 1-6 ore 70 lei

Intre 7-12 ore 150 Iei

Intre 13-18 ore 200 lei

lntre 19-24 ore 500lei

a)Mod de calcul: se aplica pentru fiecare ocazie in parte.

b]Termen de plata: dupa aprobarea cererii depusa la Primaria TRIFESTI. .

B.Taxa pentru inchiriere tractor -remorca, si cositoare 150 lei/h.
aJMod de calcul :se aplica pentru fiecare ora de lucru.
bJTermen de plata: dupa aprobarea cererii depusa la Primaria TRIFESTI.

9. Taxa pentru mesurarea,remasurarea terenurilor puse in posesie in urma

reconstituirii/
constituirii dreptului de proprietate private asupra terenurilor in baza Legii fondului funciar nr'

L8/1991, cu modificirile gi completirile ulterioare este de 50 lei.
10 . Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrative este in

cuantum de 500 lei.
11.Taxa PSI- 10 lei pentru fiecare Iocuinta.

12.Taxa inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:

-autovehiculele si remorci cu masa totala max.autorizata de pana la 3500kg inclusiv-60 Iei

-autovehiculele si remorci cu masa totala max.autorizata mai mare de 3500kg -145 lei

13.Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor inmatriculate

permanent sau temporar-9 lei
14.Taxa de autorizare a circulatiei ptr.probe a autovehiculelor si remorcilor-414 lei

te
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15.Taxa salubrizare pentru satele:TRIFESTI,MIR0N C0STIN
a)La persoane fizice :- la L persoane 3B lei/anual.

-de la 2 persoane 75lei/annual.

SE STABILESC TMELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU PRECUM $I AMENZILE APTICATE
POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE PENTRU 2016 dupa cum urmeaza

Taxele extrajudiciare de timbru precum $i sancliunile privind limitele minime ti maxime

ale amenzilor in cazul persoanelor fizice 9i persoanelor juridice sunt evidenliate conform
tabelelor de mai jos:

Sancliuni

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice

Art. 493 alin.

(3)
Contraventia prevazuta la alin. [2] lit. a) se sanctioneaza cu amenda de Ia 70 leila
279 lei, iar cele de Ia lit. b)-dl cu amenda dela2T9lei Ia 696 de lei

Art. 493 alin.

t4)

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, lnregistrarea, vanzarea, evidenta si

gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole

constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 de lei la 1578lei.

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice

Art. 493 alin.

i5)

[6) In cazul persoanelor juridice, Iimitele minime si maxime ale amenzilor
prevazute Ia alin. [3J si (4J se majoreaza cu 300Y0, respectiv:
- contraventia prevazuta Ia alin. (2J lit. a] se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei
Ia

1116 lei, iar cele de Ia lit. b)-dJ cu amenda de la 1116 lei la 2784\ei.

Incalcarea normelor tehnice privind tipanrea, inregistrare a, vanzarea, evidenta si

gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a bjietelor de intrare la spectacole

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante,

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si

Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice

1.

Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si

locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat,

care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa cerlifice

anumite situatii de fapt, a certificatelor,adeverintelor si a oricaror

alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia

acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de

2 Eliberarea certificatelor de producator 70

.)
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap x
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- pentru animale peste 2 ani z

- pentru animale sub 2 ani z

4.

Certificarea (transcrierea] transmisiunii
animalelor, pe cap

de animal, in bilete de proprietate:

proprietatii asupra

x

- pentru animale sub 2 anr 2

- pentru animale peste 2 ani 5

5. Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala

Punct abrogat

prin art. L, pcl
144 din Legea nr.

17 4 /2004 pentrt
aprobarea

0rdonantei

Guvernului nr.

92l2003 privind
Codul de

6.
lnregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii
numelui si sexului

15

7. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii 2

o.
Transcrierea, Ia cerere, in registrele de stare civila romane, a

actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine
2

s.
Reconstituirea si intocmirea ulterioara, Ia cerere, a actelor de

stare civila
1

10
Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor
pierdute, sustrase,distru se sau deteriorate

2

CAPITOLUL II

Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulade si

autorizare de circulatie pentru probe

1.

Taxe de inmatriculare permanenta sau

temporara a autovehiculelor si remorcilor:
x

a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima
autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv

60

bJ autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata

mai mare de 3.500 kg
745

2.
Taxa de autorizare provizorie a circulatiei
autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate

9

Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a
autovehiculelor si remorcilor

4L4

NOT-[: PRIVIND ORDINEA STINGERILOR OBTIGATIILOR FISCALE

Arr.16s -[1) Daci un debitor datoreazi mai multe tipuri de obligayii fiscale iar suma pletiu
nu este suficient[ penffu a stinge toate obligaliile, atunci se stinge obliga[ia fiscald pe care o
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indici debitorul, potrivit legii, sau care este distribuiG potrivit prevederilor art.l-63, dupi caz,

stingerea efectuAndu-se , de drept , in urmltoarea ordine:
aJ toate obligaliile fiscale principale , in ordinea vechimii, 9i apoi obligatiile fiscale

accesorii, in ordinea vechimii;
b) obligaliile cu scadenle viitoare ,la solicitarea debitorului.

(z) Prin exceplie de la prevederile alin.[1J jn cazul creangelor fiscale
administrate de organul flscal local , cu suma pletitE se sting cu prioritate amenzile

contravenlionale individualizate in titluri executorii , in ordinea vechimii, chiar dacd debitorul
indicd un alt tip de obligalie fiscali,

Art.32 Prezenta hotdrAre intri in vigoare la data de l ianuarie 2015.
Art.33 Secretarul comunei va comunica prezenta hotdrare autorititilor si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

n,54
ain 9. -E.zors

coN
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