
ROMANIA 

JUDETUL VRANCEA 

PRIMARIA 

COMUNEI STRAOANE 

                   PROIECT  DE HOTARARE                   

                  din   19.11.2018 

       privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a  

    taxelor speciale,  valabile in anul 2019 

 

    PRIMARUL  COMUNEI STRAOANE DIN JUDETUL VRANCEA, astazi data de 

19.11.2018, 

 

          -  vazand raportul compartimentului de specialitate intocmit de d-na Stefanescu 

Florica  inspector-taxe si impozite, din aparatul de specialitate al primarului, din care 

rezulta ca pentru buna desfasurare a actitatii cu privire la incasarea impzitelor si taxelor 

locale de orice fel in anul 2019, se impune initierea si supunerea spre dezbatere si 

aprobare a proiectului de hotarare pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile in 

anul 2019; 

- in temeiul  art.5, alin.1, lit.”a” si alin.2, art.16 alin.2, art.20 alin.1, lit.”b”, art.27, 

art.30 si art.761  alin.2 si 3 din  Legii in temeiul  Legii nr.273/18.07.2006 privind 

finantele publice locale cu modificarile si completarile la zi; 

-  in conformitate cu prevederile art.1, art.2, alin.1 lit.”h” precum si pe cele ale 

titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu  modificarile si 

completarile la zi; 

- in conformitate cu prevederile art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedura fiscal, cu modificarile si completarile la zi; 

- in temeiul OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si 

completarile la zi; 

- in baza art.5 alin.2 lit.”k” art.26 alin.1 lit.”b” si “c”, alin.3, alin.5 si alin.8 din 

Legea nr.101/2006 republicata privind serviciul de salubrizare a localitatilor; 

- in temeiul O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu Legea 

nr.98/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si cu Legea nr.54/2017, 

precum si Ordinul comun nr.734/480/1003/2727/2015  al MADR, al 

MDRAP,MFP, privind normele tehnice de completare a registrului agricol 

pentru 2015-2019; 

- tinand seama de prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare   a teritoriului national – Sectiunea a IV-a Reteaua de 

localitati, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.491, alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ( indexare cu rata 

inflatiei) 



- art.9, pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

- in baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala 

in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, realizand 

publicarea  anuntului privind elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pe anul 2019, inregistrat la nr. 5698/19.11.2018; 

- in conformitate cu prevederile  art.27, art.36 alin.1 alin.2 lit.”b”  alin.4 

lit.”c”art.45 alin.1,  alin.2  lit.”c” si 115  alin.1 lit.”b’ din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 

la zi, initiez si supun spre dezbatere si aprobare prezentul,  

  

                   P R O I E C T   DE   H O T A R A R E 
    Art.1.  (1). Impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, pe anul 2019 se 

stabilesc potrivit prezentei hotarari. 

      (2). TABLOU cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor 

si taxelor locale, taxele speciale si amenzile,  in sume fixe, valabile in anul 2019, 

constituie anexa la prezenta hotarare din care face parte integranta.  

 Art.2. Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,13%  asupra valorii 

calculate ( art.457 alin.1). 

Art.3. Pentru cladirile  nerezidentiale aflate in proprietatea  sau detinute de 

persoanele fizice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 

0,2%   asupra valorii impozabile a cladirii ( art.458, alin.1). 

Art.4. Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 

juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% ,   

asupra valorii impozabile a cladirii ( art.460 alin.1). 

Art.5.  Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de personae 

juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3 % 

inclusive, asupra valorii impozabile a cladirii (art.460, alin.2). 

Art.6. Pentru plata cu anticipatie a impozitelor, bonificatia este de 5 % ( art.462 

alin.2, art.467 alin.2, art.472 alin.2). 

Art.7. Se  stabilesc cote aditionale la impozitele si taxele prevazute de lege,  

conform  art.489 alin.1 dupa cum urmeaza: 

-    impozitul /taxa pe cladiri rezidentiale detinute de personae juridice se 

majoraeaza cu 50% ( art.460 alin.1, si art.489 alin.2) 

-    impozitul/taxa pe cladiri nerezidentiale detinute de personae juridice se 

majoreaza cu 20 % ( art.460 ali.2, art.489 alin2) 

- impozitul/taxa pe teren extravilan personae fizice si juridice  se majoreaza cu 

5% (art.465 alin.7 si art.489 alin.2); 



- impozitul/taxa  pe   cladiri rezidentiale si nerezidentiale personae fizice , se 

majoraeaza cu 5% (art.457   alin. 2 si art.458 alin.4, art.489 alșin 2); 

- impozitul/taxa pe teren intravilan personae fizice si juridice se majoreaza 

cu 50 % ( art.465 alin 4, si art.489 alin.2); 

impozitul pe terenul curti-constructii  personae fizice si juridice se majoreaza cu 

25%( art.465 ali.2,si art.489 alin2); 

- impozitele pe mijloacele de transport  raman la nivelul prevazut de lege. 

Art.8. Se stabileste cota de 3% asupra taxei pentru servicii de reclama si 

publicitate (conf.art.477 alin.4); 

Art.9. Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea 

autorizatiei de constructie in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, 

pentru anul 2018 se mentine delimitarea zonelor aprobata prin hotararea Consiliului local  

nr.37/28.11.2002. 

Art.10. Pentru functionarea serviciilor publice locale din subordinea Consiliului 

local, pentru anul 2019 se stabilesc taxele speciale cuprinse in capitolul VIII. la anexa 

nr.1/anexa A a prezentei din care face parte integranta(art.484). 

Art.11. Alte taxe locale datorate de contribuabili  sunt prevazute in cap. IX- din 

anexa 1/ anexa B (art.486 alin. 1 si 2). 

         Art.12. Pentru vehicolele lente aflate in evidenta incepand cu anul 2012  la zi ,  se va 

aplica  in anul 2019,  regimul de taxare aplicat “vehicolelor inregistrate” . 

        Art.13. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se desemneaza primarul 

comunei prin aparatul de specialitate al sau. 

         Art.14. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei  Prefectului Judetului Vrancea in 

vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate se comunica primarului comunei 

Straoane si se aduce la cunostinta publica. Aducerea la cunostinta pubica se face prin 

afisare la sediul Primariei comunei Straoane, jud.Vrancea. 

 

 Initiatorul proiectului de hotarare,  Avizat pentru legalitate,,   

        Secretar, 

 Vasile  Zbirciog       Zamfira Macovei 

 
Streaoane 

19.11.2018 

Nr.43 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL VRANCEA 

PRIMARIA 

COMUNEI STRAOANE 

                    HOTARAREA nr.43                     

                  din   28.11.2018 

 

       privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a  

    taxelor speciale,  valabile in anul 2019 

 

    CONSILIUL LOCAL AL   COMUNEI STRAOANE DIN JUDETUL VRANCEA, 

astazi data de 28.11. 2018,  intrunit in sedinta ordinara,  

 

 -  vazand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei si ascultandu-i 

expunerea de motive din care rezulta necesitatea si oportunitatea initierii supunerii spre 

dezbatere si aprobare; 

          -  vazand raportul compartimentului de specialitate intocmit de d-na Stefanescu 

Florica  inspector-taxe si impozite, din aparatul de specialitate al primarului, din care 

rezulta ca pentru buna desfasurare a actitatii cu privire la incasarea impzitelor si taxelor 

locale de orice fel in anul 2019, se impune initierea si supunerea spre dezbatere si 

aprobare a proiectului de hotarare pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile in 

anul 2019; 

 -  vazand raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local prin care se 

avizeaza favorabil proiectul de hotarare in forma initiate de primar, 

- in temeiul  art.5, alin.1, lit.”a” si alin.2, art.16 alin.2, art.20 alin.1, lit.”b”, art.27, 

art.30 si art.761  alin.2 si 3 din  Legii in temeiul  Legii nr.273/18.07.2006 privind 

finantele publice locale cu modificarile si completarile la zi; 

-  in conformitate cu prevederile art.1, art.2, alin.1 lit.”h” precum si pe cele ale 

titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu completarile ulterioare 

si modificat cu OUG nr.79/2017; 

- in conformitate cu prevederile art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedura fiscal, cu modificarile si completarile la zi; 

- in temeiul OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si 

completarile la zi; 

- in baza art.5 alin.2 lit.”k” art.26 alin.1 lit.”b” si “c”, alin.3, alin.5 si alin.8 din 

Legea nr.101/2006 republicata privind serviciul de salubrizare a localitatilor; 

- in temeiul O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu Legea 

nr.98/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si cu Legea nr.54/2017, 

precum si Ordinul comun nr.734/480/1003/2727/2015  al MADR, al 



MDRAP,MFP, privind normele tehnice de completare a registrului agricol 

pentru 2015-2019; 

- tinand seama de prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare   a teritoriului national – Sectiunea a IV-a Reteaua de 

localitati, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.491, alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ( indexare cu rata 

inflatiei) 

- art.9, pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

- in baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala 

in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, realizand 

publicarea  anuntului privind elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pea nul 2019, inregistrat la 5669/19.11.2018; 

- in conformitate cu prevederile  art.27, art.36 alin.1 alin.2 lit.”b”  alin.4 

lit.”c”art.45 alin.1,  alin.2  lit.”c” si 115  alin.1 lit.”b’ din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 

la zi, adopta prezenta,   

                    

           H O T A R A R E 
 

    Art.1.  (1). Impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, pe anul 2019 se 

stabilesc potrivit prezentei hotarari. 

      (2). TABLOU cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor 

si taxelor locale, taxele speciale si amenzile,  in sume fixe, valabile in anul 2019, 

constituie anexa la prezenta hotarare din care face parte integranta.  

 Art.2. Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,13%  asupra valorii 

calculate ( art.457 alin.1). 

Art.3. Pentru cladirile  nerezidentiale aflate in proprietatea  sau detinute de 

persoanele fizice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 

0,2%   asupra valorii impozabile a cladirii ( art.458, alin.1). 

Art.4. Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 

juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% ,   

asupra valorii impozabile a cladirii ( art.460 alin.1). 

Art.5.  Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de personae 

juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3 % 

inclusive, asupra valorii impozabile a cladirii (art.460, alin.2). 

Art.6. Pentru plata cu anticipatie a impozitelor, bonificatia este de 5 % ( art.462 

alin.2, art.467 alin.2, art.472 alin.2). 



Art.7. Se  stabilesc cote aditionale la impozitele si taxele prevazute de lege,  

conform  art.489 alin.1 dupa cum urmeaza: 

-    impozitul /taxa pe cladiri rezidentiale detinute de personae juridice se 

majoraeaza cu 50% ( art.460 alin.1, si art.489 alin.2) 

-    impozitul/taxa pe cladiri nerezidentiale detinute de personae juridice se 

majoreaza cu 20 % ( art.460 ali.2, art.489 alin2) 

- impozitul/taxa pe teren extravilan personae fizice si juridice  se majoreaza cu 

5% (art.465 alin.7 si art.489 alin.2); 

- impozitul/taxa  pe   cladiri rezidentiale si nerezidentiale personae fizice , se 

majoraeaza cu 5% (art.457   alin. 2 si art.458 alin.4, art.489 alșin 2); 

- impozitul/taxa pe teren intravilan personae fizice si juridice se majoreaza 

cu 50 % ( art.465 alin 4, si art.489 alin.2); 

impozitul pe terenul curti-constructii  personae fizice si juridice se majoreaza cu 

25%( art.465 ali.2,si art.489 alin2); 

- impozitele pe mijloacele de transport  raman la nivelul prevazut de lege. 

Art.8. Se stabileste cota de 3% asupra taxei pentru servicii de reclama si 

publicitate (conf.art.477 alin.4); 

Art.9. Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea 

autorizatiei de constructie in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, 

pentru anul 2018 se mentine delimitarea zonelor aprobata prin hotararea Consiliului local  

nr.37/28.11.2002. 

Art.10. Pentru functionarea serviciilor publice locale din subordinea Consiliului 

local, pentru anul 2019 se stabilesc taxele speciale cuprinse in capitolul VIII. la anexa 

nr.1/anexa A a prezentei din care face parte integranta(art.484). 

Art.11. Alte taxe locale datorate de contribuabili  sunt prevazute in cap. IX- din 

anexa 1/ anexa B (art.486 alin. 1 si 2). 

         Art.12. Pentru vehicolele lente aflate in evidenta incepand cu anul 2012  la zi ,  se va 

aplica  in anul 2019,  regimul de taxare aplicat “vehicolelor inregistrate” . 

        Art.13. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se desemneaza primarul 

comunei prin aparatul de specialitate al sau. 

         Art.14. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei  Prefectului Judetului Vrancea in 

vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate se comunica primarului comunei 

Straoane si se aduce la cunostinta publica. Aducerea la cunostinta pubica se face prin 

afisare la sediul Primariei comunei Straoane, jud.Vrancea. 

 

  Presedinte de sedinta,   Contrasemneaza, 

Consilier local,    Secretar, 

  Istrate Costinel     Zamfira Macovei 
Streaoane 

28.11.2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL VRANCEA 

PRIMARIA 

COMUNEI STRAOANE 

Nr.5689  din 19.11.2018 

 

 

     A N U N T 
 

   Privind elaborarea proiectului de hotarare pentru stabilirea  

   Impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale  

   valabile in anul 2019 

 

 

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 

prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale, precum si in baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 

privind transparenta decizionala in administratia publica,  Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, toate cu modificarile si completarile ulterioare, UAT 

Comuna, Straoane, jud. Vrancea , anunta ca a procedat la intocmirea proiectului de 

hotarare pentru stabilirea taxelor si impozitelor locale  precum si a taxelor speciale, 

valabile in anul 2019. 
 

 

 

 

 

 

     Primar, 

     Vasile Zbirciog 

 
 

 



ROMANIA 

JUDETUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRAOANE 

Comisia de specialitate pentru activitati economico-financiare,  

amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului  

public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

programme, protectia mediului, turism si servicii. 

 

 

 

 

                                                       R A P O R T 
                                                               din  28.11.2018  

 

privind  avizarea favorabila a proiectului de hotarare  pentru  

stabilirea taxelor si impozitelor valabile in anul 2019  

 

 

Comisia de specialitate din cadrul Consiliului local, analizand si dezbatand 

proiectul de hotarare, initiat de primarul comunei, constata ca proiectul intruneste toate 

conditiile prevazute de actele normative in vigoare, Legea nr.227/2015; Legea 

nr.207/2015; Legea nr.273/2006 ,  si a fost initiat in scopul desfasurarii in bune conditii a 

activitatii administrative,  privind  impozitelor si taxelor locale  in anul 2019, si  ca s-a 

tinut cont si de starea sociala,  puterea economica tot mai mica cetatenilor comunei, 

determinata de criza economica mondiala, precum si de necesitatile bugetare 

Pentru aceste motive,  comisia de specialitate din cadrul Consiliului local  da  

    AVIZ  favorabil 
 

   Proiectului de  hotarare  privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile 

in anul 2019 ,  in forma initiata de primar. 

 

 

                        Presedintele comisiei,                     Secretarul comisiei, 

 

                       Lupu Gheorghe                               Dobrin Cristinel 
 

      Membri: Stefanescu Vasilica 

       Barau Neculai 

       Talimba Traian 
 



ROMANIA 

JUDETUL VRANCEA 

PRIMARIA 

COMUNEI STRAOANE 

Mai 2018            RAPORT 

 
  Subsemnata Stefanescu Florica, inspector taxe-impozite in Biroul buget-finante din cadrul 

Primariei Straoane, jud. Vrancea, prin prezentul solicit, in scopul bunei desfasurari a activitatii de 

impozitare si incasare a impozitelor si taxelor locale in anul 2015, initierea si supunerea spre dezbatere si 

aprobarea a proiectului de hotarare pentru stabilirea impozitelor si taxelor valabile in anul 2019, in baza 

prevederilor Legii nr.227/2015, a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Legea 

nr.273/2006 si Ordonanta de urgenta nr.80/2013. 

 Astfel am procedat la intocmirea TABLOULUI cuprinzand nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, aplicabile in anul  2019, 

lucrare pe care o anexez la prezentul raport. 

 Propun spre dezbatere si aprobare si urmaroarele impozite si taxe locale pentru care consiliul local 

are calitatea de la le dezbate  si  stbili, dupa cum urmeaza: 

 1. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se 

calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,3%  asupra valorii calculate ( art.458 alin.1). 

2. Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea  sau detinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2%   asupra valorii 

impozabile a cladirii ( art.460 alin.1). 

3. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3% inclusiv,   asupra valorii 

impozabile a cladirii ( art.460 alin.2). 

4. Se  stabilesc cote aditionale la impozitele si taxele prevazute de lege,  conform  art.489 alin.1 

dupa cum urmeaza: 

-    impozitul /taxa pe cladiri nerezidentiale detinute de personae juridice se majoraeaza cu 30% ( 

art.460 alin.2, si art.489 alin.2) 

- impozitul/taxa pe teren intravilan personae fizice si juridice  se majoreaza cu 20% (art.465 

alin.4 si art.489 alin.2); 

- impozitul/taxa  pe  teren  extravilan personae fizice si juridice  se majoraeaza cu 5% (art.465 

alin. 7 si art.489 alin.2); 

- impozitele pe mijloacele de transport  raman la nivelul prevazut de lege. 

5 . Se stabileste cota de 3% asupra taxei pentru servicii de reclama si publicitate (conf.art.477 

alin.4); 

6. Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de constructie 

in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2019 se mentine delimitarea 

zonelor aprobata prin hotararea Consiliului local  nr.37/28.11.2002. 

7. Pentru functionarea serviciilor publice locale din subordinea Consiliului local, pentru anul 2019 

se stabilesc taxele speciale cuprinse in capitolul VIII. la anexa nr.1- anexa A a prezentei din care face 

parte integranta(art.484). 

8. Alte taxe locale datorate de contribuabili  sunt prevazute in cap. IX- din anexa 1- anexa B 

(art.486 alin. 1 si 2). 



           9. Pentru vehicolele lente aflate in evidenta incepand cu anul 2012  la zi ,  se va aplica  in anul 

2019,  regimul de taxare aplicat “vehicolelor inregistrate” . 

 

Prin propunerile de mai sus se poate observa ca se respecta limitele impozitelor si taxelor din  

Codul fiscal si nu sunt diferente  mari fata de anul fiscal 2018 

 

 

    Inspector taxe si impozite,  

  

    Stefanescu Florica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL VRANCEA 

PRIMARIA 

COMUNEI STRAOANE 

            EXPUNERE DE MOTIVE 
 Subsemnatul ZBIRCIOG VASILE, primarul comunei Straoane, jud. Vrancea,  in scopul bunei 

desfasurari a activitatii de impozitare si incasare a impozitelor si taxelor locale in anul 2018, am initiat  si 

supunerea spre dezbatere si aprobarea a proiectului de hotarare pentru stabilirea impozitelor si taxelor 

valabile in anul 2019, in baza prevederilor Legii nr.227/2015, a Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala, Legea nr.273/2006 si Ordonanta de urgenta nr.80/2013. 

 Astfel  impreuna cu aparatul de specialitate, am procedat la intocmirea TABLOULUI cuprinzand 

nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si a taxelor speciale, precum si amenzile, 

aplicabile in anul  20198, lucrare pe care am anexat-o la proiectul de hotarare si o supun spre dezbaterea 

si aprobarea dumeavoastr. 

 Propun spre dezbatere si aprobare si urmaroarele impozite si taxe locale pentru care consiliul local 

are calitatea de la le dezbate  si  stbili, dupa cum urmeaza: 

 1. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se 

calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,3%  asupra valorii calculate ( art.458 alin.1). 

2. Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea  sau detinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2%   asupra valorii 

impozabile a cladirii ( art.460 alin.1). 

3. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3% inclusiv,   asupra valorii 

impozabile a cladirii ( art.460 alin.2). 

4. Se  stabilesc cote aditionale la impozitele si taxele prevazute de lege,  conform  art.489 alin.1 

dupa cum urmeaza: 

-    impozitul /taxa pe cladiri nerezidentiale detinute de personae juridice se majoraeaza cu 30% ( 

art.460 alin.2, si art.489 alin.2) 

- impozitul/taxa pe teren intravilan personae fizice si juridice  se majoreaza cu 20% (art.465 

alin.4 si art.489 alin.2); 

- impozitul/taxa  pe  teren  extravilan personae fizice si juridice  se majoraeaza cu 5% (art.465 

alin. 7 si art.489 alin.2); 

- impozitele pe mijloacele de transport  raman la nivelul prevazut de lege. 

5 . Se stabileste cota de 3% asupra taxei pentru servicii de reclama si publicitate (conf.art.477 

alin.4); 

6. Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de constructie 

in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2019 se mentine delimitarea 

zonelor aprobata prin hotararea Consiliului local  nr.37/28.11.2002. 

7. Pentru functionarea serviciilor publice locale din subordinea Consiliului local, pentru anul 2019 

se stabilesc taxele speciale cuprinse in capitolul VIII. la anexa nr.1- anexa A a prezentei din care face 

parte integranta(art.484). 

8. Alte taxe locale datorate de contribuabili  sunt prevazute in cap. IX- din anexa 1- anexa B 

(art.486 alin. 1 si 2). 

           9. Pentru vehicolele lente aflate in evidenta incepand cu anul 2012  la zi ,  se va aplica  in anul 

2019,  regimul de taxare aplicat “vehicolelor inregistrate” . 



Prin propunerile de mai sus  precum si a cifrelor din tablul anexat, se poate observa ca se respecta 

limitele impozitelor si taxelor din  Codul fiscal si nu sunt diferente  mari fata de anul fiscal 2018 

 

 

    Primar,  

    Vasile Zbirciog 


