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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr.15169/20.04.2018 al Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti;
- Expunerea de motive nr. 15170/20.04.2019 a Primarului municipiului Moineşti;
- prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeană autonomiei locale adoptată la Strasbourg in
15.10.1995 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 5, alin. (1) lit. a), art. 16, alin (2), art. 20, alin. (1) lit. b) și art. 27 din
Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând raportul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, raportul Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport şi raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, gospodărie comunală şi protecţie mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Moineşti;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. „b” raportat la alin. (4), lit. „c”, ale art. 45 alin.
(2), lit. „c”, art. 48 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 – Se aprobă indexarea cu rata inflației de 1,34% a sumelor aferente impozitelor şi
taxelor locale stabilite pe baza unei sume în lei, la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău
pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2019 și va completa
Hotarârea de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.
ART. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează
Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti.
ART. 4 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului
municipiului Moineşti, Direcţiei economice şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
JR. VALENTIN VIERU

AVIZAT PT. LEGALITATE:
SECRETAR,
JR. MARILENA DÎRLĂU
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PRIMAR
Nr.15170/20.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

În conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a
autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea
nr. 199/1997 ;
Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(1) lit.b), din
Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art.491,alin.(1) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precizează ca in 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, 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, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene.
Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul
fiscal următor.
Rata inflației comunicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice este 1,3%, iar pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice este de 1,34% cu precizarea
”pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza
rata inflației de 1,34%”.
Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus, propun Consiliului Local al
municipiului Moinesti spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Jr.Valentin Vieru
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SERVICIUL VENITURI

Nr.15169/20.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
Impozitele şi taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităţilor
administrativ teritoriale şi au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe
mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor, taxa pentru
folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale, alte taxe locale,
taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare de timbru.
Art.491alin.(1)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, precizează ca in 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, 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,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.
Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul
fiscal următor. ”
Întrucât cuantumul taxelor speciale şi ale altor taxe locale nu sunt stabilite prin Codul fiscal, cu
excepţia taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă şi a taxei pentru
eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri nu intră sub
incidenţa indexării, urmand ca acestea sa fie aprobate prin hotărârea anuală a consiliului local de
stabilire a impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile art. 489 alin.(1) şi (2) din Legea nr.227/2015,
actualizată.
În ceea ce priveşte taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege, nivelurile
acestora se ajustează şi se actualizează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele
elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, potrivit art. 494 alin.(11) din Legea nr.227/2015 actualizată, respectiv prin
Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei,
potrivit art. 50 alin.(1) din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi
completările ulterioare.
Precizam ca nivelurile impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totala autorizata egala sau
mai mare de 12 tone/combinaţiilor de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) au
fost actualizate prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, si au fost insusite prin HCL nr.173/24.11.2017.
Acestea se actualizeaza anual prin transpunerea Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitului
pentru vehiculele de transport de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform
ratei de schimb a monedei euro (1 euro = 4,5878 lei), astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene din 2 octombrie 2017(C331/04).
1

Intră sub incidenţa indexării şi amenzile care constituie venit la bugetul local, prevăzute la art.
493 alin.(3) şi (4) din Legea nr.227/2015 actualizată.
Nivelul ratei inflației comunicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice este 1,3%, iar pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, se precizează că ” pentru indexarea
impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1,34%”.
În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare ”rotunjirea este o operaţiune de stabilire a sumelor datorate
bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici
de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.
Reguli de rotunjire:
(i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie;
(ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale;
(iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;
(iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită
conform art. 489 din Codul fiscal”.
În condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata
inflației de 1,34% s-a realizat, după cum urmează:
- În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) subpunct(ii), nu s-au aplicat rotunjiri pentru
sumele aferente impozitului pe clădiri –persoane fizice, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe
mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxei pentru
afișaj în scop de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe
cale administrativa (sumele indexate folosesc pentru calculele intermediare);
- În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) subpunct(i), s-au aplicat rotunjiri pentru
sumele aferente taxei pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, taxei pentru eliberarea
certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, taxei pentru eliberarea atestatului de producător,
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, taxei pentru
eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de
consiliile locale, taxei pentru eliberarea vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii
de alimentatie publica, taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa, precum
și amenzilor.
Precizăm faptul că, la sfârșitul anului, se va iniția un nou proiect de hotărâre prin care se vor stabili
impozitele și taxele locale (cuantum, modalitate de calcul, facilități), urmând ca la stabilirea
cuantumului acestora, să se țină cont de această indexare. De asemenea, reamintim că indexarea
impozitelor și taxelor locale cu rata inflației este o obligație legală a autorității deliberative.
Faţă de cele menţionate înaintăm spre aprobare proiectul de Hotarare alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,
EC.Gabriela Padureanu

SEF SERVICIU VENITURI,
Ec.Mihaela Duca
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Anexa la Proiectul de Hotarare nr.___________
CODUL FISCAL - TITLUL IX - IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
A.IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri,
in cazul persoanelor fizice
NIVELURILE PT. ANUL 2018
NIVELURILE PT. ANUL 2019 indexate cu rata
conform HCL173/2017
inflației 1,34%
Valoarea impozabilă
Valoarea impozabilă
Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile
- lei/m² - lei/m² Cladire cu
instalaţii, de apă, Cladire fara
Cladire cu instalaţii, de
Cladire fara instalaţii de
canalizare
instalaţii de apă,
apă, canalizare electrica
apă, canalizare electrice
electrica si
canalizare electrice si încălzire (condiţii
sau de încălzire
încălzire (condiţii sau de încălzire
cumulative)
cumulative)
0 1
2
3
4
5
Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti
A. exteriori din caramida, arsa sau din orice alte materiale 1000
600
1013,40
608,04
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din
B.
300
200
304,02
202,68
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic
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Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereti
C. exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din
D.
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic
In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la
E.
mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D
In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la
F. mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute
la lit A-D

200

175

202,68

177,35

125

75

126,68

76,01

75% din suma
care s-ar aplica
cladirii

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma
care s-ar aplica
cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

B.IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
Art. 465. - (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de
folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
(2) ) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCTII
-lei / ha Zona în
cadrul localităţii
0
A
B
C
D

Nivelurile prevazute de
Legea nr.227/2015-rang2

Nivelurile conform
Legii227/2015 indexate cu rata
inflației 1,34%

IMPOZITUL pentru anul
2018 conform HCL 173/2017

IMPOZITUL PT. anul 2019
indexat cu rata inflației 1,34%

1
6042 - 15106
4215 - 10538
2668 - 6670
1410 - 3526

2
6122.97-15308.42
4271.49-10679.21
2703.76-6759.38
1428.90-3573.25

3
8308
5796
3668
1939

4
8419.33
5873.67
3717.16
1964.99
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(3)În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), prevazut mai jos iar acest rezultat se
înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului prevăzut la alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII- lei / ha Zona /

Nivelurile conform Legii nr.227/2015

IMPOZITUL pentru anul 2018
conform HCL 173/2017

Zona
A
1
28
21
21
46
53
28

Zona
B
2
21
19
19
35
46
21

Zona
C
3
19
15
15
28
35
19

Zona
D
4
15
13
13
19
28
15

Zona
A
5
31
23
23
51
58
31

Zona
B
6
23
21
21
39
51
23

Zona
C
7
21
17
17
31
39
21

Zona
D
8
17
14
14
21
31
17

Zona
A
9
31.42
23.31
23.31
51.69
58.78

Zona
B
10
23.31
21.29
21.29
39.53
51.69

Zona
C
11
21.29
17.23
17.23
31.42
39.53

Zona
D
12
17.23
14.19
14.19
21.29
31.42

31.42

23.31

21.29

17.23

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0

17
0
0

14
0
0

9
0
0

0
0
0

17.23
0
0

14.19
0
0

9.12
0
0

0
0
0

IMPOZITUL
PT. ANUL 2019 indexat cu rata inflației 1,34%

Categorie
de folosinta
0
Teren arabil
Păşune
Fâneaţa
Vie
Livada
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

6)Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la
altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii: a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător;
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IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
-lei / ha-

Nr.crt.

Categorie de folosinta/ Zona
A

0
1
2
3
4
5

1
Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20
de ani şi pădure cu rol de
protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

5.1
6
6.1
7

7.1

8
8.1
9
10

Nivelurile conform
Legii nr.227/2015

Nivelurile conform Legii
nr.227/2015 indexate cu
rata inflatiei1.34%

IMPOZITUL pentru 2018
conform HCL 173/2017

IMPOZITUL
PT. ANUL 2019 indexat cu
rata inflației 1,34%

2
22 - 31
42 - 50
20 - 28
20 - 28
48 - 55

3
22.30-31.42
42.57-50.67
20.27-28.38
20.27-28.38
48.65-55.74

4
34
55
31
31
61

5
34.46
55.74
31.42
31.42

0
48 - 56

0
48.65-56.75

0
62

0

0
8 - 16

0
8.11-16.22

0
18

0

61.82

62.83

18.25
0

0

0
0

1-6

1.02-6.08

7

26 - 34
0
0

26.35-34.46
0
0

37
0
0

7.10
37.50
0
0

C.IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Art.470 alin.(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia,
prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
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IMPOZITUL pt. anul
2018 conform HCL
173/2017

IMPOZITUL PT.
ANUL 2019
indexat cu rata
inflației 1,34%

- lei / an / 200 cm³ sau
fracţiune -

- lei / an / 200 cm³
sau fracţiune -

9

9.12

10

10.14

20
79
158
319
26
33

20.27
80.06
160.12
323.28
26.35
33.45

18

20

20.27

Lei/200cm3
2-4
4-6
50-150 lei/an

x
5
7
110

x
5.07
7.10
111.48

NIVELURILE
conform Legii
nr.227/2015

Tipul mijlocului de transport

- lei / an / 200 cm³
sau fracţiune I.Vehicule inmatriculate
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600
cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc
Autobuze, autocare, microbuze
Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de
pana la 12 tone inclusiv
Tractoare inmatriculate
II.Vehicule înregistrate
1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc
2. Vehicule fară capacitate cilindrică evidenţiată

8
9
18
72
144
290
24
30

(3)În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%
5) în cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu
suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
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Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maximă
admisa

0
I. două axe
1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone
2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone
3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone
4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone
5.Masa de cel putin 18 tone
II. trei axe
1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone
2. Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone
3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone
4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone
5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
6. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
7. Masa de cel putin 26 tone
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone
3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone
4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
5. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone
6. . Masa de cel putin 32 tone

Impozitul pentru anul 2018 (in lei/an)
conform HCL 173/2017

Impozitul pentru anul 2019 (in lei/an)

Alte sisteme
Ax(e) motor(oare) cu sistem
de suspensie
de suspensie pneumatica sau
pentru axele
echivalentele recunoscute
motoare

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

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

1

2

3

4

0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare
de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
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Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima
admisa

I. 2+1 axe
1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone
2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone
3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone
4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone
5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone
6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone
7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone
9.Masa de cel putin 28 tone
II. 2+2 axe
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone
4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone
5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone
7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone
8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
9. Masa de cel putin 38 tone
III. 2+3 axe
1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3.Masa de cel putin 40 tone
IV. 3+2 axe
1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3.Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
4. Masa de cel putin 44 tone

Impozitul pentru anul 2018 (in lei/an)
conform HCL 173/2017

Impozitul pentru anul 2019 (in lei/an)

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

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
sistem de suspensie
suspensie pentru
pneumatica sau
axele motoare
echivalentele recunoscute

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1409
1409

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
0
64
147
344
445
803
803

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

1698
2362
2362

2362
3211
3211

1698
2362
2362

2362
3211
3211

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262
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V. 3+3 axe
1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
853
1032
1032
2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1032
1542
1542
3.Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1542
2454
2454
4. Masa de cel putin 44 tone
1542
2454
2454
(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de
transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
IMPOZITUL
NIVELURILE CONFORM LEGII
IMPOZITUL pentru anul 2018 PT. ANUL 2019
Masa totala maxima autorizata
227/2015
conform HCL 173/2017
indexat cu rata inflației
1,34%
a) Pana la 1 tona inclusiv
9
9
9,12
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
34
34
34,46
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
52
52
52,70
d) Peste 5 tone
64
64
64,86
(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nivelurile
IMPOZITUL
IMPOZITUL
conform Legii
pt. anul 2018
PT. ANUL 2019
nr.227/2015
conform HCL
indexat cu rata
Mijlocul de transport pe apa apartinand persoanelor fizice/juridice
173/2017
inflației 1,34%
Impozit - lei/an Impozit - lei/an Impozit - lei/an 0
1
2
3
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal
21
21
21,29
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
56
56
56,75
3. Bărci cu motor
210
210
212,82
4. Nave de sport si agrement
Intre 0 si 1119
1119
1134.00
5. Scutere de apa
210
210
212,82
6. Remorchere si impingatoare:
X
X
X
a) pana la 500 CP inclusiv
559
559
566,49
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv
909
909
921,18
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv
1398
1398
1416,74
d) peste 4000 CP
2237
2237
2266,98
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune
182
182
184,44
din aceasta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
X
X
X
8

a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

182
280
490

182
280
490

184,44
283,76
496,57

D.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM ,A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE SI A ALTOR AVIZE SI
AUTORIZATII
Art. 474. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:
Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism

1. Pentru eliberarea certificatului de
urbanism, în funcţie de suprafaţa
pentru care se solicită:
1.1. în mediul urban:
a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 şi 250 m²
inclusiv
c) între 251 şi 500 m²
inclusiv
d) între 501 şi 750 m²
inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m²
inclusiv
f) peste 1.000 m²

Nivelurile
prevazute de Legea
nr.227/2015

Nivelurile indexate
cu rata inflației
1,34%

TAXA
PT. ANUL 2018 conform
HCL 173/2017

TAXA PT. ANUL 2019
indexata cu rata inflației
1,34%

x

x

- lei x

- lei x

x
5-6
6-7

x
5,06-6,07
6,07-7,09

x
6
7

x
6,08
7,10

7-9

7,09-9,11

9

9,12

9 - 12

9,11-12,15

12

12,16

12 - 14

12,15-14,18

14

14,19

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

14,18+ 0,01 lei/ m2
16+0,01 leu/ m²
pentru fiecare m2
pentru fiecare mp care
care depăşeşte
depăşeşte 1.000 m
1.000m2
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16,22+0,01 leu/ m²
pentru fiecare mp care
depăşeşte 1.000 m

Denumire venit

Taxa pentru avizarea certificatului
de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului,
de către primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului
judeţean
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de foraje sau excavări necesare
lucrărilor de cercetare şi prospectare
a terenurilor în etapa efectuării
studiilor geotehnice şi a studiilor
privind ridicările topografice,
sondele de gaze, petrol şi alte
excavări
Taxa pentru autorizarea amplasării
de chioşcuri, containere, tonete,
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi
panouri de afişaj, firme şi reclame
situate pe căile şi în spaţiile publice
Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze,
termice, energie electrică, telefonie
şi televiziune prin cablu

Nivelurile
prevazute de Legea
nr.227/2015

Nivelurile indexate
cu rata inflației
1,34%

TAXA
PT. ANUL 2018 conform
HCL 173/2017

TAXA PT. ANUL 2019
indexata cu rata inflației
1,34%

0-15lei

0-15.21lei

15lei

15.21 lei

0-15lei

0-15.21lei

15lei

15.21 lei

0-8 lei

0-8.11 lei

8lei

8.11 lei

0-13lei

0-13.18lei

13lei

13.18lei
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Denumire venit

Taxa pentru eliberarea certificatului
de nomenclatură stradală şi adresă se
stabileşte de către consiliile locale în
sumă de până la 9 lei, inclusiv
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
sanitare de funcţionare
Taxa pentru eliberarea atestatului de
producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din
sectorul agricol se stabilesc de către
consiliile locale şi sunt de până la 80
lei, inclusiv.

Taxa pentru eliberarea vizarea
anuala a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de
alimentatie publica

Nivelurile
prevazute de Legea
nr.227/2015

Nivelurile indexate
cu rata inflației
1,34%

0-9 lei

0-9.12lei

0-20lei

0-20.27 lei

0-80 lei

0-81.08 lei

până la 4.000 lei,
pentru o suprafaţă
de până la 500 m2,
inclusiv;
pana la 8.000 lei
pentru o suprafaţă
mai mare de 500
m2.

până la 4.053.6 lei,
pentru o suprafaţă
de până la 500 m2,
inclusiv;
pana la 8.107.20lei
pentru o suprafaţă
mai mare de 500
m2.
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TAXA
PT. ANUL 2018 conform
HCL 173/2017

TAXA PT. ANUL 2019
indexata cu rata inflației
1,34%

9lei

9lei

20lei

20lei

80lei

81 lei

-spatii cu suprafata
≤50mp=150 lei
-spatii cu suprafata peste
50mp si ≤ 150=600 lei
-spatii cu suprafata intre
150mp-500 mp=1200lei
- spatii cu suprafata peste
500mp=4000lei

-spatii cu suprafata
≤50mp=152 lei
-spatii cu suprafata peste
50mp si ≤ 150=608 lei
-spatii cu suprafata intre
150mp-500 mp=1216lei
- spatii cu suprafata peste
500mp=4054ei

E.TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Taxa se stabileste in functie de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fractiune de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclame,
conform tabelului :
Nivelurile
TAXA
TAXA PT. ANUL 2019
prevazute de
Nivelurile indexate cu PT. ANUL 2018
indexata cu rata inflației
Categorie
Legea
rata inflației 1,34%
conform HCL
1,34%
nr.227/2015
173/2017

Afisaj situat la locul in care persoana
deruleaza o activitate economica
Orice alt panou, afisaj sau structura de
afisaj pentru reclama si publicitate

Pana la 32 lei
inclusiv

Pana la 32,43 lei
inclusiv

Pana la 23 lei
inclusiv

Pana la 23.75lei
inclusiv

28 lei

28.38 lei

20 lei

20.27lei

F.TAXA PENTRU UNDEPLINIREA PROCEDURII DE DIVORT PE CALE ADMINISTRATIVA

Categorie

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de
divorţ pe cale administrativă

Nivelurile
prevazute de
Legea
nr.227/2015

Nivelurile indexate cu
rata inflației 1,34%

TAXA
PT. ANUL 2018
conform HCL
173/2017

TAXA PT. ANUL 2019
indexata cu rata inflației
1,34%

506.7 lei

500 lei

507 lei

500 lei

G.TAXA PENTRU ELIBERAREA DE COPII HELIOGRAFICE DE PE PLANURI CADASTRALE SAU DE PE ALTE ASEMENEA
PLANURI

Categorie

Nivelurile
prevazute de
Legea
nr.227/2015

Nivelurile indexate cu
rata inflației 1,34%
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TAXA
PT. ANUL 2018
conform HCL
173/2017

TAXA PT. ANUL 2019
indexata cu rata inflației
1,34%

Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri, deţinute de
consiliile locale.

până la 32 lei,
inclusiv

până la 32.43 lei,
inclusiv

32 lei

32 lei

H.SANCTIUNI
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice indexate cu rata inflatiei de 1.34 %
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 71 lei la 283 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 283
Art. 493
de lei la 705 lei.
alin. (3)
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 329 de lei la 1.599 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice indexate cu rata inflatiei de 1.34 %
- Contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 284 lei la 1.131 lei, iar cele de la lit. b) cu
amenda de la 1.131 lei la 2.821 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi
Art. 493 alin. (5) a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.317 lei la 6.397 lei

Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
Initiator ,
Primar,
Jr.Valentin Vieru

Avizat,
Secretar,
Jr.Marilena Dirlau

Director executiv,
Sef serviciu Venituri,
Ec.Gabriela Padureanu,
Ec.Mihaela Duca
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