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COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamt , tel- 02331784.005, fax - 02331784.005,

HOTARAREANR57
DIN 28.10.2016
cu privire la stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul2017
Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara la data de 28.10.2016:
Avand in vedere nota de fundamentare la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea nivelurilor
impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora apicabile incepand cu anu12017, initiat de
catre Primarul comunei Urecheni;
Cu observarea raportului intocmit de Compartimentul

Impozite ~i taxe locale din cadrul Primariei

comunei Urcheni ~i a avizului favorabil acordat de catre Comisia de specialitate a Consiliului local al
comunei Urecheni;
In conformitate cu prevederile Legii
Guvemului

ill.

227/2015 privind Codul fiscal, a Hotararii

Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 - Partea a II-a pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Codului Fiscal precum ~i ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale;
In temeiul art. 36 alin. (4) lit.c) ~i art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administratiei publice
locale

ill.

215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art. 1 (1) Impozitele ~i taxele locale pentru anul fiscal 2017 pe raza comunei Urecheni sunt cele stabilite
prin prezenta hotarire.
(2) Resursele banesti constituite din impozitele si taxele locale datorate de catre toti contribuabilii
- persoane fizice sau persoane juridice - care au domiciliul Isediul pe raza teritorial -administrativa

a

comunei se fac venituri la bugetul local al comunei Urecheni.

I. IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
A. Reguli generale
Art. 2 (1) Orice persoana fizica care are in proprietate

0

cladire situata pe teritoriul UAT Urecheni

datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit.

(2) Pentru

cladirile

proprietate

publica

sau

privata

a

statului

ori

a unitatilor administrativ-

teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati,
altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta

sarcina fiscala a

concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau
de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri
(3) Taxa pe cladiri se stabileste proportional cu perioada pentru care este constituit
dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta,
(4) Pe perioada in care pentru

0

cladire se plateste taxa pe cladiri, nu se datoreaza impozitul pe cladiri.

(5) Bonificatia acordata pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri se regaseste la punctul E.
Plata impozitului/taxa pe cladiri din prezenta hotarare.

A1.Impozitul pe cHidirile rezidentiale

aflate in proprietatea

persoanelor

fizice

Art. 3 (1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a
cladirii.
(2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei se determina prin inmultirea suprafetei construite
desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in
2
lei/m , prevazuta in tabelul din anexa 1 la prezenta hotarare.
(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se ajusteaza in functie de rangul localitatii si
zona in care se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate
acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare,

a
exprimata in

lei/m2, din tabelul urmator:
izona din cadrul localitatii

A
B
C
D

Rangul Iocalitatii

IV
1,10
1,05
1,00
0,95

V
1,05
1,00
0,95
0,90

(4) Zonele stabilite la nivelul comunei Urecheni sunt prevazute in anexa nr.2 la prezenta hotarire.
(5) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a cladirii se identifica in tabelul din anexa nr.l la prezenta hotarare valoarea impozabila cea
mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.
(6) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor
tuturor nivelurilor

cladirii, inclusiv ale balcoanelor,

sectiunilor

logiilor sau ale celor situate la subsol sau la

mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor ~i teraselor neacoperite.
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(7) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri

~1

8

apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin.3 se reduce cu 0,10 .
(8) Valoarea impozabila a cladirii , determinata potrivit prevederilor alin. (1) - (6), se
reduce in functie de vechimea acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 50%, pentru cladirea care are

vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de

0

referinta;
b) cu 30%, pentru cladirea care are

0

vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data

de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
c) cu 10%, pentru cladirea care are

0

vechime cuprinsa intre 30 de ani ~i 50 de ani inclusiv, la data de 1

ianuarie a anului fiscal de referinta.
(9) Daca dimensiunile exterioare

ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,

suprafata construita

a cladirii se determina

desfasurata

atunci

prin inmultirea

suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,40 .
(10) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, consolidare, modemizare,
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acestea se
considera ca fiind eel in care au fost terminate aceste ultime lucrari . Anul terminarii
in conditiile in care, la terminarea

se actualizeaza

lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu eel putin

50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii Iucrarilor.

A2.Impozitui pe cHidirile nerezidentiale

aflate in proprietatea

persoanelor

fizice

Art 4 (1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii
5 ani anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul
cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati
din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra
valorii impozabile a cladirii.
(3) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (1), impozitul se
calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 3.

A3.Calculul imDozitului De cladirile cu destinatie mixta aflate in proDrietatea

persoanelor

fIzice

Art. 5 (1) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential
conform art. 3 cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform art.
4.
(2) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio
activitate economic

a, impozitul

se calculeaza conform art. 3.

(3) Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite

ill

scop nerezidential nu pot fi evidentiate

distinct, se aplica urmatoarele reguli:
a) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara
nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 3;
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscalia

care se desfasoara

activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care
desfasoara activitatea economic
B. Impozitul

a, impozitul

pe cHidiri datorat

pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art. 4

de persoanele

juridice

Art. 6 (1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitulltaxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile a
cladirii,
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% inclusiv, asupra valorii
impozabile a cladirii,
(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate
pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de
0,4% asupra valorii impozabile a cladirii,
(4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform alin.
(1), cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea
persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza
impozitul si p~ate fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare into emit de un evaluator autorizat in conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;

c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul
anului fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in
cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing fmanciar, valoarea rezultata
dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare
a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
(6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza

0

data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a

cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate in vigoare la data evaluarii,
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fala de care a
fost pronuntata

0

hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului.

(8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani
anteriori anului de referinta, cota impozituluiltaxei pe cladiri este 5%.

C. Taxa pe cHidiri
Art. 7 (I) Pentru cladirile proprietate

publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-

teritoriale, amplasate pe raza teritorial administrativa a comunei care sunt concesionate, inchiriate, date
in administrare

sau date in folosinta, dupa caz persoanelor juridice, acestea datoreaza taxa pe cladiri,

care se calculeaza in mod similar cu impozitul pe cladiri.
(2) Pentru stabilirea taxei pe cladiri, valoarea

impozabila

a cladirilor

aflate in

proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreaza taxa si va fi valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului

cladirii ~i comunicata

concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.
(3) In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a actualizat valoarea
impozabila in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform
alin. (I) sau (2), dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii.
(4) Taxa pe cladiri se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se
constituie dreptul de concesiune,

inchiriere,

administrare

ori folosinta,

In cazul contractelor care

prevad perioade mai mici de un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a
transmis dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta,
(5) Persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna

0

declaratie la organul fiscal

local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei
in care intra in vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori
folosinta, la care anexeaza

0

copie a acestui contract.
lJ")
Q)

b.O
0..
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(6) In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe cladiri datorate, persoana care datoreaza
taxa pe cladiri are obligatia sa depuna

0

declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de

competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat situatia
respectiva.

D. Declararea. dobandirea. instrainarea si modificarea cladirilor
Art 8 (1) Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate
cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are
obligatia sa depuna

0

declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla

cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data
de 1 ianuarie a anului urmator.
(3) Pentru cladirile nou-construite, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:
a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de
construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii
efective a lucrarilor;
b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta,
cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal

de receptie in termenul prevazut de lege;

c) pentru cladirile ale carer lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia
de construire ~i pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in
conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are
elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul- verbal de receptie se
intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se

stadiul

lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri,
(4) Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele
autoritatilor administratiei publice locale reprezinta

0

obligatie legala a contribuabililor care detin

in

proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate lara autorizatie de construire.
(5) In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui an
fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra cladirii la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.
(6) In cazul extinderii, imbunatatirii, desfiintarii partiale sau al altor modificari aduse
unei cladiri existente, inclusiv schimbarea integrala sau partials a folosintei, precum ~i in cazul
reevaluarii unei cladiri, care determina cresterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligatia sa
depuna

0

noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se

afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data modificarii respective f;lidatoreaza impozitul pe cladiri
determinat in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator,

(7) In cazul desfiintarii

unei cladiri, proprietarul

are obligatia sa depuna

0

noua

declaratie de irnpunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in
termen de 30 de zile de la data demolarii sau distrugerii si inceteaza sa datoreze impozitul incepand cu
data de 1 ianuarie a anului urmator, inc1usiv in cazul cladirilor pentru care nu s-a eliberat autorizatie de
desfiintare.
(8) Daca incadrarea cladirii in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul unui an sau in
cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea irnpozitului pe cladiri, impozitul se
calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului
urmator,
(9) In cazul cladirilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate ~i
situatia reala rezultata din masuratorile
imobiliare nr. 7/1996, republicata,

executate in conditiile Legii cadastrului

cu modificarile

~i cornpletarile

ulterioare, pentru determinarea

sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite
cadastru.

Datele rezultate

din lucrarile

de cadastru

se inscriu

si a publicitatii

prin

Iucrari de

in evidentele fiscale, in registrul

agricol, precum si in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data
de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal local lucrarea de cadastru,
ca anexa la declaratia fiscala,
(10) In cazul unei cladiri care face obiectul umn contract de leasing financiar, pe intreaga durata
a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator ce1ui in
care a fost incheiat contractul;
b) in cazul incetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator, incepand cu data
de 1 ianuarie a anului urmator lncheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altar documente
similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca
urmare a rezilierii contractului de leasing.
c) atat locatorul, cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui
raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing
sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care
atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotita de
copie a acestor documente.
(11) Dec1ararea cladirilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor
imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara,
(12) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta

0

obligatie ~i in cazul persoanelor care beneficiaza de

scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cladiri.

0

E. Plata impozitului Itaxei pe cHidiri
Art. 9 (1) Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual , in dona rate egale, pana la 31 martie ~i
30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului in curs, se acorda

0

benifieatie de 10 %.

(3) Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusiv, datorat aceluiasi buget local de catre
contribuabilii persoane fizice si juridice, se plateste integral pana la data de 31 martie inclusiv.
(4) Taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare ori folosinta.

II. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
Art. 10 (1) Orice persoana care are in proprietate teren situat pe raza teritorial - administrativa
a comunei Urecheni datoreaza pentru acesta un impozit anual care se stabileste luand in calcul
suprafata terenului, rangul localitatii, zona in care este amplasat terenul si/sau categoria de folosinta a
terenului.
(2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilor
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste
taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a eoneesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, ~i se calculeaza similar impozitului pe
teren.
(3) Taxa pe teren se plateste proportional eu perioada pentru care este constituit dreptul
de concesionare, inchiriere, administrare ori folosinta.
(5) Pe perioada in care pentru un teren se plateste taxa pe teren, nu se datoreaza
impozitul pe teren.
(6) In cazul terenului care este detinut In comun de doua sau mai multe persoane,
fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata In proprietatea sa.
In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare
proprietar In comun datoreaza
A. Impozitul/taxa

0

parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

pe terenurile

situate in intravilan

Art. 11 (1) ImpozitullTaxa pe teren se stabileste luand in caleul suprafata terenului, rangul localitatii in
care este amplasat terenul, zona ~i categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de
eonsiliullocal.

(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricolla categoria de
folosinta terenuri cu constructii, precum si terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie
de folosinta decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de

pana

la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa

pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare
prevazuta in urmatorul tabel:

Coeficient
RANG IV
1.10
1.10
1.10
1.10

Zona in cadrul

localitatii
A
B
C
D

Coeficient
RANG V
1.00
1.00
1.00
1.00

Valoare
LEI(HA)
711

569
427
278

Valoare
LEI (HA)

569
427
284
142

(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricolla alta categorie de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, pentru suprafata care depaseste

400 m2, impozitul/taxa

pe teren

in hectare,

se stabileste

corespunzatoare

prin

inmultirea

suprafetei

terenului,

exprimata

cu suma

prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie

corespunzator prevazut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei

pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din

tabelul urmator, exprimate in lei pe hectar:

Nr.
Crt

Categoria de folosinta
A

1.

rreren arabil

~.

Pasune

3.

Faneata
Vie
Livada
Padure sau alt teren eu veaetatie
Teren eu ana
Drumuri si cai ferate
Teren nenroductiv

~.
5.
6.
7.
8.

9.

28
21
21
46
forestiera

Zona (lei/ha)
B

21
19
19
35

53
28
15

21
13

X
X

X
X

46

C

D

19
15
15
28
35
19

15
13
13
19

8
X
X

28

15
X
X
X

(5) Coeficientul de eorectie este 1.10 pentru comuna Urecheni rangul IV si 1.00 pentru rang V.
(6) Ca exceptie de la prevederile alin. (2) - (5), in eazul eontribuabililor

persoane juridice, pentru

terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricolla alta categorie de folosinta decat cea de

terenuri eu constructii, impozitulltaxa pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (8) numai daca
indeplinesc, eumulativ, urmatoarele conditii:
a) au prevazut in statut, ea obieet de aetivitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din
desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).
(7) Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (6), impozitul pe terenul situat
in intravilanul comunei Urecheni,

datorat de catre contribuabilii persoane juridice, se calculeaza

conform prevederilor alin. (3) .
(8) In cazul unui teren amplasat in extraviIan, impozitulltaxa pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenuIui, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel,
inmultita eu eoeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 3 alin. (3);
Nr.
crt.

Categoria de folosinta

1
2

Teren cu constructii
Teren arabil

50

3

Pasune

28

4

Fineata

28

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la
nr.5.1
Vie pana la intra rea pe rod

55

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta
la nr. 6.1

56

7

Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera
Padure in virsta de pina la 20 ani, si
padure cu rol de protectie
Teren cu apa, altul decit cel cu amenajari

18

5.1

7.1
8.

Impozit
(Iei)/ha
31

0

0
6

piscicole
Teren cu amenajari piscicole

34

9

Drumuri si cai ferate

0

10

Teren neproductiv

0

8.1

(9) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului
de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza
de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa
acestuia, a unui membru major al gospodariei.

Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren
. Art. 12 (1) Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate
terenulla data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) In cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna

0

noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla
terenul, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, si datoreaza impozit pe teren incepand cu data de
1 ianuarie a anului urmator.
(3) In cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal,
impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior anului In care se instraineaza.
(4) Daca incadrarea terenului In functie de rangul localitatii si zona se modifica In cursul
unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren,
impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
(5) In cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului, proprietarul acestuia are obligatia sa
depuna

0

noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta

se afla terenul, In termen de 30 de zile de la data modificarii folosintei, ~i datoreaza impozitul pe
teren conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
(6) In cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise In actele de
proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii nr. 7/1996,
republicata, eu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au In vedere
suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin Iucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile
de cadastru se inscriu in evidentele fiseale, in registrul agricol, preeum ~i in cartea funciara, iar
impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in
care se inregistreaza la organul fiscallocallucrarea

respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.

(7) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a
acestuia se aplica urmatoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului
urmator celui in care a fost incheiat contractul;

b) in cazul in care contractul de leasing financiar inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta,
impozitul pe teren se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator 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 leasing;
c) atat locatorul, cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal
local in a carui raza de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data finalizarii
contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente
similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing
insotita de

0

copie a acestor documente.

(8) Taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. In cazul contractelor care prevad perioade mai mici
de un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp
pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
(9) Persoana care datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna

0

declaratie la organul fiscal

local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in
care intra in vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori
folosinta, la care anexeaza

0

copie a acestui contract.

(10) In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datoreaza
taxa pe teren are obligatia sa depuna

0

declaratie la organul fiscal local in a

carui raza teritoriala de cornpetenta se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in
care s-a inregistrat situatia respectiva.
(11) Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor terenuri la oficiile
de cadastru si publicitate imobiliara.
(12) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta

0

obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de

scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

Plata impozitului si a taxei pe teren
Art. 13 (1) Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie ~i
30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili,
pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respect iv, se acorda

0

bonificatie de 10%.

(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de
pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

(4) In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi
unitati administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) ~i (3) se refera la impozitul pe teren cumulat.
(5) Taxa pe teren se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori
folosinta,

III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 14 (1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie
inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu
exceptia cazurilor In care In prezentul capitol se prevede altfel.
(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada cat mijlocul de
transport este inmatriculat sau inregistrat In Romania.
(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plateste la bugetullocal

al unitatii

administrativ-teritoriale unde persoana I~i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
(4) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.

Calculul impozitului
Art.IS (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul
mijlocului de transport.
(2) In cazul oricaruia dintre autovehiculele din tabelul de mai jos, impozitul pe mijloacul de transport
se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cm3
sau fractiune cu suma corespunzatoare din tabel :

IMIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE
INr.
Tipul de autovehicul
Crt
1.

12.
3.

f4.
5.

6.
7.
8.

~.

Motorete, scutere, motocic1ete ~i autoturisme cu capacitate
cilindrica de pana la 1600 cm3 inc1usiv
Motociclete, tricic1uri si cvadricic1uri cu capacitatea
cilindrica
'"
lAutoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si
eocc cmc
lAutoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si
12600 cmc
lAutoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc ~1
3000 cmc
lAutoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmc
lAutobuze, autocare, microbuze
IAlte autovehicule cu masa maxima autorizata de pana
la 12 t inc1usiv, pre cum si autoturismele de teren din
rrractoare inmatriculate

III

1
1.1
1.2

MECANICA

V~:H I( 'III,]?, IN U

K'ehicule
K'ehicule
Vehicule
Vehicule

Suma In lei pentru fiecare
3
grupa de 200 em sau
Ifractiunedin aceasta
8
9
18
72
144
290
24
30
18

TWATF,

lei/200 cmc
cu capacitate cilindrica
4
inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm.Y
6
inreaistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm-:f
100
lei/an
fara capacitate cilindrica evidentiata

(3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%,
conform hotararii consiliului local.
(4) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul
pentru motocicIetele respective.
(5) In cazul unui autovehicul de transport de maria cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta In Anexa nr. 4
Declararea si datorarea

impozitului pe mijloacele de transport

Art 16 (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care
detine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat in Romania la
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) In cazul inmatricularii sau inregistrarii unui mijloc de transport In cursul anului, proprietarul
acestuia are obligatia sa depuna 0 declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de
competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data
inrnatricularii/inregistrarii, ~idatoreaza impozit pe mijloaeele de transport incepand eu data de 1 ianuarie
a anului urmator.

(3) In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania,
proprietarul datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau
inregistrarii acestuia in Romania.
(4) In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligatia sa depuna

0

declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta i~i are domiciliul, sediul sau punctul
de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, ~i inceteaza sa datoreze impozitul incepand
cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
(5) In cazul oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport,
inc1usiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligatia depunerii
declaratiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a carei raza teritoriala i~i
are domiciliullsediullpunctul

de lucru, in termen de 30 de zile, inc1usiv, de la modificarea survenita, ~i

datoreaza impozitul pe mijloacele de transport stabilit in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a
anului urmator.
(6) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza de locatar incepand cu data de 1
ianuarie a anului urmator incheierii contractului de leasing financiar, pana la sfarsitul anului in cursul
caruia inceteaza contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta
se inregistreaza

mijlocul de transport,

in termen de 30 de zile de la data

procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea
bunului in posesia locatarului, insotita de

0

copie a acestor documente;

c) la incetarea contractului de leasing, atat locatarul, cat si locatorul au obligatia depunerii
declaratiei fiscale la consiliullocal

competent, in termen de 30 de zile de la data incheierii procesului-

verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia
locatorului, insotita de

0

copie a acestor documente.

(7) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta

0

obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza

de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

Plata impozitului
Art 17 (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31
martie ~i 30 septembrie inc1usiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de
catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda

0

bonificatie de

10% .
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre
contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul
termen de plata.
pentru

in cazul

care impozitul

in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport,
este datorat

bugetului

local al aceleiasi

unitati administrativ-teritoriale,

surna de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
(4) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
Art.IS

Pentru plata cu intarziere a impozitelor pe cladiri , terenuri si auto, se aplica majorari de

intarziere, in conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala.

IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA
~I AUTORIZATIILOR

CERTIFICATE

LOR, AVIZELOR

A. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism. a autorizatiilor de construire
si a altor avize asemanatoare
Art 19 Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, un aviz sau
prezentul capitol trebuie sa plateasca

0

0

autorizatie mentionata in

taxa la compartirnentul de specialitate al autoritatii administratiei

pub lice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara
Art.20 (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilita, in functie de

suprafata pentru care se solicita certificatul de urbanism, conform tabelului de mai jos:

Nr.
Suprafata

Crt

Taxa (lei)

1.

Pana la 150 m2 inclusiv

3

2.

~tre 150 si 250 m2 inclusiv

4

3.

~ntre 251 ~i 500 m2 inclusiv

5

4.

6

8.

~ntre 501 si 750 m2 inclusiv
I;ntre 751 si 1000 m2 inclusiv

9.

Peste 1000 m2

7
7 + 0,005 lei/m.p. care depaseste
suprafata de 1000 mp

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in zona rural a este egala cu 50 %
din taxa stabilita in zona urbana.

(3) Taxa pentru prelungirea

unui certificat de urbanism

este egala cu 30% din cuantumul

taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism ~i
amenajarea teritoriului, se stabileste de consiliul local in suma de 15 lei.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru

0

cladire rezidentiala sau cladire-

anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii dedit cele mentionate la
alin. (5) este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor
aferente.
(7) Pentru taxele prevazute la alin. (5) si (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de
constructie se aplica urmatoarele reguli:
a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana
care solicita avizul ~i se plateste inainte de emiterea avizului;
b) pentru taxa prevazuta la alin. (5), valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat
valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 3;
c) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la
data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie
sa depuna

0

declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de

specialitate al autoritatii administratiei pub lice locale;
d) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situatia final a privind valoarea
lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei pub lice locale are
obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;
e) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice
diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice diferenta de taxa
care trebuie rambursata de autoritatea administratiei pub lice locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale,
(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii
cu 0,1% din valoarea

impozabila

stabilita

pentru

este egala

determinarea

impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate.
(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare
prospectare

a terenurilor

in etapa efectuarii

studiilor geotehnice

~1

si a studiilor privind ridicarile

topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de

