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

HOTARAREA Nr74
DIN 28.12.2017
privind completarea si modificarea HCL nr 65/28.11.2017 privind stabilirea taxelor si
impozitelor locale pentru anul 2018.
Consiliullocal Urecheni intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2017;
Avand in vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni, in calitate de initiator al proiectului de
hotarare, si referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
- Adresa Nr 15853/05.12.2017 de la Institutia Prefectului-Judetul Neamt, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor prin care ni s-a semnalat incalcarea unor prevederi legale cu privire la adoptarea
HCL Urecheni nr 65/2017 precum si luarea unor masuri pentru intrarea in legalitate prin initierea
unui proiect de hotarire pentru completarea si modificarea HCL Urecheni nr 65/2017;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin.(2), lit. "b", alin. (4), lit. "c", alin.(9) ~i art.4S din
Legea administratiei pub lice locale nr.21 5/200 1, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARASTE:

Art 1. Se aproba completarea si modificarea HCL Urecheni nr 65/28.11.2017 cu privire la
aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 dupa cum urmeaza:

1.
"A1.Impozitul pe cHidirile rezidentiale aflate in proprietatea
Art 3 alin (5) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

persoanelor fizice

" In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea
valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin.(3) valoarea impozabila
corespunzatoare

materialului

cu ponderea cea mai mare."

2.
A2.ImDozitul

De cHidirile nerezidentiale

aflate in DroDrietatea

Dersoanelor

fizice

Art 4 alin (1) lit (a) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
"a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pina la primul termen
de plata din anul de referinta."

3.
B. ImDozitul De cHidiri datorat

de Dersoanele

juridice

Art 6 alin (6) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza
evaluare a cladirii intocmit

de un evaluator

0

data la 3 ani pe baza unui raport de

autorizat

in conformitate

cu standardele

de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pina
la primul termen de plata din anul de referinta."

4.
D. Declararea.

dobandirea.

instdiinarea

si modificarea

cHidirilor

Art 8 alin (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) In cazul extinderii, imbunatatirii,

desfiintarii partiale sau al altor modificari aduse

unei cladiri existente, inclusiv schimbarea
cresterea sau diminuarea
obligatia sa depuna
teritoriala

0

valorii impozabile a c1adirii cu mai mult de 25%, proprietarul
noua de declaratie

de competenta

respective, si datoreaza

integrals sau partiala a folosintei, care determina

de impunere

la organul

are

fiscal in a carui raza

se afla c1adirea, in termen de 30 de zile de la data modificarii

impozitul pe c1adiri determinat

in noile conditii incepind cu data de

1 ianuarie a anului urmator."

5.
E. Plata imDozitului

/taxei De cHidiri

Art 9 se completeaza cu alin (5) si (6) care vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul contractelor
refera la

0

de concesiune, inchiriere, administrare

perioada mai mari de

0

sau folosinta., care se

luna, taxa pe c1adiri se plateste lunar, pin a la data de 25

inclusiv a lunii urmatoare

fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului,

concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare
"(6) In cazul contractelor

de catre

sau de folosinta."

care se refera la perioade mai mici de

° luna,

persoana juridica de

drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare

sau folosinta

colecteaza taxa pe c1adiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare
de folosinta si

° varsa

lunar, pina la dat de 25 inclusiv a lunii urmatoare

sau

fiecarei luni din

perioada de valabilitate a contractului."

6.
II. IMPOZITUL

SI TAXA PE TEREN

Art 10 alin (2) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
"Pentru

terenurile

proprietate

administrativ-teritoriale,
dupa caz,oricaror
teren,

entitati,

teren.In

sau

persoana

a statului

altele decit cele de drept
de concesionari,

de folosinta,

cazul transmiterii

inchiriere,

sau privata

sau a unitatilor

concesionate, inchiriate, date in administrare

care se datoreaza

administrare

publica

administrare

locatari,

titulari

dupa caz, in conditii

ulterioare

altor entitati

sau de folosinta, asupra

care are relatia

public,

contractuala

se stabileste
ai dreptului

similare

cu persoana

taxa pe
de

impozitului

a dreptului

terenului,

ori in folosinta,

taxa
de drept

pe

de concesuine,
se datoreaza

de

public."

7.
A. Impozitulltaxa

pe terenurile

situate in intravilan

La Art 11 dupa alin (2) se introduce alin (2/\1) care va avea urmatorul cuprins:
"(2/\1) in cazul unui contribuabil
aceleiasi unitati/subdiviziuni
(2) se calculeaza

° singura

care detine mai multe terenuri situate in intravilanul

administrativ-teritoriale,

suprafata de 400 ml prevazutii la alin.

data, prin insumarea suprafetelor

terenurilor,

in ordine

descresca toare."
Art 11 alin (8) punctul
Nr
Crt
7

(7) se modifica

si va avea urmatoarea

Categoria de folosinta
Padure sau aIt teren cu vegetatie
forestiera

Impozit Ieilha

16

valoare:

8.
Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren
Art 12 alin (8) si (9) se modi fica si vor avea urmatorul cuprins:
"(8) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de

0

luna, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia
depunerii unei decIaratii la organul fiscal local pina la data de 25 incIusiv a lunii urmatoare
intrarii in vigoare a contractului."
"(9) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte
de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de

0

luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare ori folosinta are obligatia sa depuna

0

decIaratie la organul fiscal local pina la

data de 25 incIusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care se anexeaza

0

situatie centralizatoare a acestor contracte."

9.
Plata impozitului si a taxei pe teren
Art 13 alin (5) se modi fica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se
refera la perioade mai mari de

0

luna, taxa pe teren se pia teste lunar, pina la dat de 25

incIusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre
concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta."

Dupa art 13 alin (5) se introduce alin (6) care va avea urmatorul cuprins:
"(6)In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de

0

luna, persoana juridica de

drept care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta
colecteaza taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau
de folosinta si 0 varsa lunar, pin a la data de 25 incIusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din
perioada de valabilitate a contractului."

10.
Declararea

si datorarea

impozitului

pe miHoacele de transport

Art 16 alin (2) si (3) se modi fica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul dobindirii unui mijloc de transport,
depuna

0

proprietarul

acestuia are obligatia sa

decIaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are

domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in term en de 30 de zile de la data
dobindirii si datoreaza impozit pe mijloace de transport
anului urmator inmatricularii

sau inregistrarii

mijlocului de transport."

" (3) In cazul in care mijlocul de transport
proprietarul

acestuia are obligatia sa depuna

incepind cu data de 1 ianuarie a

0

este dobandit

in alt stat decat Romania,

decIaratie la organul fiscal local in a carui

raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctual de lucru, dupa caz, si
datoreaza impozit pe rnijloace de transport
inmatricularii

sau inregistrarii

incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator

acestuia in Romania."

11.
A. Taxa pentru eliberarea certificatelor
construire si a altor avize asemanatoare

de urbanism.

a autorizatiilor

de

Art 20 alin (7) lit (a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie decIarate de persoana
care solicita autorizatia ~i se plateste inainte de emiterea acesteia;"

12.
B. Taxa pentru eliberarea autorizatiei in vederea
economice sau a altor autorizatii similare

desfasurarii

unei activitati

Art 21 alin (1) si (2) se abroga.
Art 21 alin (3), (4), (5) si (6) se renumeroteaza si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor

sanitare de functionare

este de 20 lei."

"(2) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri, detinute de consiliullocal,

pentru fiecare metru pat rat sau fractiune

este de 32 lei"
"(3) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator,

si a carnetului de

comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de catre consiliile locale si este
de 40 lei."

"(4) Persoanele a caror activitate se Incadreaza in grupele 561 - Restaurante,

563-

Baruri ~i alte activitati de servire a bauturilor ~i 932 - AIte activitati recreative ~i
distractive potrivit Clasiflcarii activitatilor din economia nationala - CAEN,
actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007
privind actualizarea

Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN,

datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui
raza administrativ-teritoriala

se desfasoara activitatea,

eliberarea/vizarea

anuala a autorizatiei

100 lei pentru

anul

0

taxa pentru

privind desfasurarea activitatii, care este

2018."

13.

VII. ALTE TAXE LOCALE
Dupa punctul lOse numeroteaza punctul 11 care va avea urmatorul cuprins:
"Taxa pentru indeplinirea

procedurii

de divort pe cale administrativa

este in

cuantum de 500 lei."
Dupa punctul 11 se introduce punctul12
"Taxa pentru eliberarea

care va avea urmatorul

unei autorizatii

pentru desfasurarea

cuprins:
unei

activitati economice de catre persoane fizice, asociatii familiale si societati comerciale este
de 15 lei Ian.
Mod de calcul: taxa include cheltuieli cu intocmirea dosarului: copii Xerox dupa documente
de stare civila, Cff', contact de comodat cerere, achizitionare tipizate.
Termen de plata: dupa aprobarea
Autorizatiile

cererii depusa la Primaria Urecheni.

prevazute la punctul12

se vizeaza anual pana la data de 31 decembrie a

anului in curs pentru anul urmator.
14.

LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Se abroga valorile inscrise in tabelul :
CAPITOLUL II
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si
autorizare de circulatie pentru probe
Taxe de inmatriculare permanenta sau
emporara a autovehiculelor si remorcilor:
a) autovehieule si remorci eu masa total a maxima
60 lei
autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv

b) autovehieule si remorci eu masa total a maxima

145 lei

autorizata mai mare de 3.500 kg
15.
Art 26.
Se abroga NOTA de la art 26
16.
Dupa Art 26 se introduce Art 26"".1care va avea urmatorul cuprins:
"Art 261\1 Se aproba procedura

de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de

persoane fizice prevazute la art. 495, lit. d) ,din Legea nr. 227/2015

privind Codul

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Anexei Nr.5. la prezenta
Hotarare."
17.
Anexa Nr 21a HCL Urecheni Nr 65/28.11.2017
ZONAREA COMUNEI URECHENI
Se abroga Incadrarea pe zone a terenurilor situate in extravilanul comunei Urecheni
stabilita prin Anexa Nr 21a HCL Urecheni Nr 65/28.11.2017.
18.
Se modifica Anexa Nr 3 la HCL Urecheni Nr 65/28.11.2017 conform tabelului:

IMPOZITUL PENTRU TERENUL EXTRA VILAN
IIMpOZITUL/TAXA

PE TERENURILE

iAMPLASATE iN EXTRA VILAN Art. 258 alin.
(6)
Nr.
crt.

LEIIHA
Categoria de folosinta

1

Teren eu constructii

31

2

T eren arabil

50

3

Pasune

28

4

Faneata

28

Ivie pe rod, alta dedit cea prevazuta
la ill. crt. 5.1

55

lVie pana la intrarea pe rod

x

Livada pe rod, alta decat cea
tprevazuta la ill. crt. 6.1

56

tLivada pana la intrarea pe rod

x

lPadure sau alt teren cu vegetatie
forestiera, cu exceptia celui prevazut
la ill. crt. 7.1

16

lPadure in varsta de pana la 20 de ani
si padure cu rol de protectie

X

Teren cu apa, altul decat eel cu
amenajari piscicole

6

Teren cu amenajari piscicole

34

9

Drumuri si cai ferate

x

10

T eren neproductiv

x

5
5.1
6
6.1
7

7.1
8
8.1

19.
Dupa Anexa Nr 4 la HCL Nr 65/28.11.2017 se introduce Anexa Nr 5 care va cuprinde:
Anexa Nr 51a HCL Urecheni Nr 65/28.11.2017

PROCEDURA
de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 495 lit. d) din
Codul fiscal

In cazul unei calamitati naturale, persoanele fizice afectate,

beneficiaza de scutire

sau reducere de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei
pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de contruire.
Facilitatile prevazute mai sus, se aplica persoanei respective cu incepere de la data
de intai a lunii urmaroare celei in care persoana depune documentele justificative in
vederea scutirii sau reducerii.
Facilitatile fiscale prevazute mai sus se acorda numai la cererea scrisa a
persoanelor fizice, care va cuprinde :
a) elementele de identificare a contribuabilului ;
b) sumele datorate sau neachitate la bugetul local, pentru care se solicita scutirea sau

reducerea la plata;
c) perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate , precum si data scadentei
acestora;
d) natura facilitatilor solicitate

SI 0

succinta prezentare a posibilitatilor de plata a

debitelor pentru care se solicita inlesnirea;
e) modul de respectare a eventualelor facilitati la plata, daca este cazul.
Persoanele fizice solicitante , pot depune orice alte elemente si documente
considerate utile pentru solutionarea cererii.
Cererea de acordare a facilitatilor fiscale, impreuna cu documentele prevazute mai
sus, se constituie intr-un dosar care se depune de catre debitor la consiliul local.
Dosarul complet, intocmit de compartimentul de specialitate al autoritatiilor
administratiei publice locale, precum si propunerea de solutionare a cererii de acordare a
facilitatilor fiscale sunt inaintate de catre seful acestui compartiment primarului, care
ulterior il va prezenta consiliului local spre solutionare.
Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de acordare a facilitatilor fiscale
vor fi avute in vedere urmatoarele:
a) rezultatele verificarilor efectuate de compartimentele de specialitate ale fiecarei
autoritati a administratiei pub lice locale vor fi cuprinse intr-o nota de constatare
in care vor fi prezentate, in principal:
realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,
taxelor si a altor venituri ale bugetului local respectiv;
respectarea de catre solicitant a reglementarilor legale in vigoare privind disciplina
financiara;
existenta unor posibilitati concrete de achitare in viitor a obligatiilor restante;
orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de
respingere sau modificare si completare a cererii ;
b) prevederile din legile speciale, potrivit carora se pot acorda, de la caz la caz,
reduceri si scutiri de la plata impozitelor si taxelor;
c) documentele justificative prezentate de platitor;
d) propunerea de solutionare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata, elaborata de
compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii administratiei publice locale
respective;
e) orice alte elemente necesare solutionarii cererii.

Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a facilitatilor
fiscale este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la autoritatea
administratiei la care s-a depus.
Dosarul privind cererea de acordare a facilitatilor fiscale se claseaza daca acesta
nu poate fi intocmit in mod complet, din motive imputabile solicitantului . Clasarea si
motivele acesteia vor fi comunicate in scris solicitantului in termen de 5 zile de la
clasarea dosarului .
Solicitantul inlesnirii la plata impozitului, taxei si a altui venit al bugetului local va fi
instiintat in scris despre hotararea consiliului local, in term en de 5 zile lucratoare de la
data adoptarii acesteia.
Art.2 Celelalte articole din HCL Nr 65/28.11.2017 si anexele la HCL raman nemodificate.
Art.3 De ducerea la indeplinire raspunde primarul comunei si compartimentul financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta Institutiei Prefectului
Judetul Neamt pentru verificarea legalitatii precum si tuturor institutiilor si persoanelor interesate.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Macarie Constantin

e~

Contrasemneaza,
secretar
._
Axinte OVidiQ

~~-.

Hotararea a fost adoptata cu I~voturi pentru,f) abtineri sifrvoturi impotriva din Ilconsilieri
prezenti, din totalul de 13 a celor in functie.

