ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNAALIMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 78 din 22 decembrie 2017
privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum qi a taxelor speciale
aplicabile in Comuna Aliman in anul fiscal 2018
Consiliul local Alirnan, judeful Constanla, intrunit in gedinld ordinard publicd din data de 22
decernbrie 2017.
Avdnd in vedere:
-proiectul de hotar6re gi expunerea de motive intocmite de domnul Nicola George-primarr-rl
comunei Aliman, judelul Constanta;
-raportul compartimentului impozite gi taxe locale;
-avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 ,2 gi 3 ale Consiliului local Aliman, judelr.rl Constanfa;
-avizul de legalitate dat de secretarul comuneiAliman, judeful Constanfa;
-prevederile art.27 gi 30 din Legea nr.27312006 privind finantelepublice locale, cu rnodificirile
gi cornpletdrile ulterioare;
-prevederile Titlului IX - Impozite gi taxe locale, din Legea m. 22712015 privind Codul fiscal,
cu rnodificdrile gi complet[rile ulterioare;
-Legea nr.20712015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
-O.U.G. nr. 8012013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare;
-O.G. nr,212001 privind regirnul juridic al contravenfiilor, cu modific[rile gi completdrile
ulterioare,
-prevederile Legii nr.5212003 privind transparenla decizionald in adrninistlatia public6,
republicatd,
In terneiul prevederilor ar1u36, alin. (1) gi alin.(4), lit.c), precum gi ale art.45, alin.(2), lit.c),
coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b), alin.(3), (5) qi (6) din Legea administraliei publice locale
nt.2I 5 I 200 1, republicat[, cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare,

HOTANASTE

:

Art.1. - (1) in conforrnitate cu prevederile Legii nr. 35112001privind

aprobarea PlanulLri de
amenajare a teritoriului naJional - Secfiunea a IV-a Reteaua de localitdtri, satul de regedinld Aliman are
rangul IV(patru), iar satele Dunbreni, Floriile gi Vlahii au rangul V(cinci).

(2) Zonele in cadrul satelor comunei Aliman in vederea stabilirii valorilor impozabile

la

clddirile gi alte construcfii aparfinAnd persoanelor ftzice, precum gi a irnpozitului pe terenurile delinute
proprietate de contribuabili sunt stabilite in Anexa nr.1 ce face parte integrantd din prezenta

in

hotdrAre.

Art.Z. - Se aproba Tabloul cu valorile impozabile, irnpozitele gi taxele locale, amenzile
aplicabile persoanelor fizice gi juridice pentru anul fiscal 2018, precum gi rnodul de stabilire a
acestora, conform Codului Fiscal aprobat prin Legea nr.22712015, cu modificdrile gi cornpletdrile
ulterioare, prevdzut in anexa nr.2 ce face parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art.3. - Se aprobd Taxele Speciale care se vor percepe in anul fiscal 2018 in ComunaAlirr-ran
gi Regulamentul privind stabilirea activitelilor pentru care se vor percepe taxe speciale, prevdzut in
anexa nr.3 ce face parte integrantd din prezenta hotdrAre.
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Art.A. - Se aprobd criteriile gi procedura de acordare a scutirilor laplata impozitelor gi taxelor
locale in Comuna Aliman, pentru anul fiscal 2018, prevdartein anexa nr.4 ce face parte integrantd din
prezenta hotdrdre.
Art.S.- incasarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul fiscal 2018, altele decAt cele
prevdzute in prezenta hotdrAre, precum gi amenzile aplicabile persoanelor fizice gi juridice se va face
in conformitate cu prevederile Titlului IX - Impozite gi taxe locale, din Codul Fiscal aprobat prin
Legea nr.22712015, coroborat cu dispoziliile din Legea m.20712015 privind Codul de procedurd
fiscala, ale O.U.G. nr. 8012013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art.6. -Scutirile, facilitdlile, reducerea impozitelor gi taxelor locale se face cu respectarea
prevederilor Codulului Fiscal precum gi a hot[rArilor adoptate de consiliul local in acest sens.
Art.1. - Controlul gi incasarea impozitelor gi taxelor stabilite prin Codul Fiscal gi prezenta
hotdrAre se face prin grija Compartimentului Impozite gi Taxe Locale din cadrul Primdriei Comunei
Aliman.
Art.8. - (1) Prezenta hotdrAre intrd in vigoare incepAnd cu data de 1 ianuarre 2018, datd la care
igi va inceta aplicabilitatea Hotdr6rea Consiliului LocalAliman nr. 43122.I2.2016.
Art.9. - Prezenta hotdrAre se comunicd, prin interrnediul secretarului comunei, Primarului
comunei Aliman, Comparlimentului Impozite qi Taxe Locale din cadrul Primdriei Comunei Aliman,
Instituliei Prefectului - Judelul ConstanJa, precum gi altor autoritdti gi persoane interesate.

Prezentahotdrdreafostadoptatdcuunnumdrdellvoturi"pentru", voturi"tmpotrivii"-0-,abSineri-0-,
din numdrul total de ll consilieri prezenli, consiliul localfiind alcdtuit din ll membri, din care 1l infuncfie.
PRE$EDINTE DE $E INTA,
SIVRIU GHEOR

6rANG

Aliman. 22 decembrie 20 I

Contrasemneaz[,
Secretarul comunei Al iman
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Anexa nr,l
la Hotitrdreu Consiliului Local Aliman nr. 78/22./1 2.201

7.

TABEL
cuprinzdnd zonele in cadrul satelor comunei Aliman, in vederea stabilirii
valorilor impozabile la clddirile gi alte construcJii aparfindnd persoanelor fizice,
precum qi a impozitelor gi taxelor pe terenurile de{inute in proprietate de contribuabili

SPECIFICARE

ALIMAN
SATEIE:

DUNARENI, FLORIILE, VLAHII

PRE$EDINTE DE $

Contrasenrneazd,

Secretarul comunei Al iman

Aliman, 22 decembrie 2017.
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Anexu nr.2
ln HotiirAreu Consiliului Locul Aliman nr. 78/22.12.2017.

TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE,
AMEIVZLE APLICABILE PERSOANELOR FIZICE $I JURIDICE PENTRU
AN(IL FISCAL 2018, PRECUM $I MODUL DE STABILIRE A ACESTORA,
CO]YFORM CODULU FISCAL APROBAT PRIIV LEGEA ]YR.227/2015,
C(I MODIFTC4RILE $I COMPLETARILE ULTERIOARE

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Definitii (Art. 453 din Codul Fiscal)
In intelesul Titlul lX - Impozite gi taxe locale, conform Codului Fiscal, expresiile de mai jos

urmatoarele semr-rifi catii

ar-t

:

a) activitate economica - orice activitate care consta in furnizarea de bunuri, servicii si lucrari pe cr
piata;
b) cladire - orice constructie situata deasupra solului si/sar"r sub nivelul acestuia, indit-erent de
denumirea ori de folosinta sa, si care are Lrna sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de
oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele
structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indif'erent de materialele din care sLtnt
construite;
c) cladire-anexa - cladiri situate in afara cladirii de locuit, precum: bucatarii, grajduri, pivnite,
camari, patule, magazii, depozite, garaje si altele asemenea;
d) cladire cu destinatie mixta - cladire folosita atat in scop rezidential, cat si nerezidential;
e) cladire nerezidentiala - orice cladire cafe nu este rezidentiala;
f) cladire rezidentiala - constructie alcatuita din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu
dependintele, dotarile si Lrtilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sall

fanilii;
g) nomenclatura stradala - lista care contine denurnirile tuturor strazilor dintr-o unitate administrativteritoriala, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare strada in parte, precum sititularul dreptului
de proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare localitate rurala si
urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea adresei domiciliului/resedinte'
persoanei fizice, a sediului persoaneijuridice, precufir si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire;
h) rangr.rl Lrnei localitati - rangul atribLrit unei localitati confornr legii;
hr) terenul aferent cladirii de clorniciliu - terenul proprietatii identificat prin adresa acestuia
individualizata prin denumire proprie a strazii si nurnarul postal atribr,rit de la adresa de dorniciliLr;
La articol-u1 453 litera h1) completata de art.unic din Legea 26i29]l
i) zone din cadrul localitatii - zone stabilite de consiliul local, in functie de pozitia terenulLri l'ata de
centrul localitatii, de retelele edjlitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei Lrnitati
adrninistrativ-teritoriale, conform docurnentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,
registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sar"t
cadastrale care pot afecta valoarea terenului.
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Art.2. - Impozite si taxe locale (Art. 454 din Codul Fiscal)
Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:
a) impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri;
b) irnpozitul pe teren si taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
e) taxa pentru folosirea rnijloacelor de reclama si publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale.

CAPITOLUL il
Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

- Reguli generale (Art. 455 din Codul Fiscal)
(1) Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datorcaza 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 Comunei Aliman, concesionate,
inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept
public, se stabileste taxa pe cladiri, cate reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptr.rlr.ri de adrninistrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitLrlui pe
cladiri.
(3) Impozitul prevazut la alin. (1), denurnit in continuare irnpozit pe cladiri, precum si taxa pe cladiri
prevazuta la alin. (2) se datoreaza catre bugetul local al Comunei Aliman.
(4) Taxa pe cladiri se stabileste proportional cu perioada pentru care este constituit dreptr.rl de
concesiune, inchiriere, adrninistrare ori folosinta.
(5) Pe perioada in care pentru o cladire se plateste taxa pe cladiri, nu se datoreaza impozitul pe
cladiri.
(6) In caztlin care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare
dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire
aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in
comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.
Art.4. - Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
(Art. 457 din Codul Fiscal)
(1) Penttu cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor frzice, irnpozitul
pe cladiri se calculeazaprin aplicareaunei cote cLrprinse intre 0,080%-0,2o , asupravalorij impozabile a
cladirii. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local.
-pentru unul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd cotu cle: 0,1 %.
(2) Valoareaimpozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei constru lte
desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea irnpozabila corespunzatoare, exprirnata
in leilm2. din tabelul urmator:
Valoarea impozabila, aplicabila in anul fiscal 2018
Art.3.

- leilm'
Tipul cladirii

Cu instalatii de apa,
el ectrice s i

canalizar e,

incalzle (conditii
cumulative)

1

A. Cladire cu cadre din beton arrnat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa sau din
orice alte materiale rezulrate in urma unui
tratament termic si/sau chimic

1.000

-

Fara instalatii de apa,
canalizare, electri ce sau
incalzire
600

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratarnent termic si/sau
chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat
sau cu pereti exteriori din caramida arsa
sau din orice alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau chimic
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din
lemn, din piatra naturala, din caramida
nearsa, din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic
5Yo din suma care s-ar

E. In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,
demisol si/sau la mansarda, utilizate ca
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D

7

F. In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,
la demisol si/sau la mansarda. utilizate in
alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-

50%o din

aplica cladirii

sllma care s-ar
aplica cladirii

75%o din suma care s-a

aplica cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

D

(3) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorit
impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin. (2) valoarea impozabila cea mai nrare
corespunzatoare materialului cu ponderea ceamai mare.

desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor
sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, ir-rclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol
sau la mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si teraselor
neacoperite.
(5) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,
atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii
cu un coeficient de transformare de 1,4.
(6) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este
amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corectie
UUI CSUUIIZATUI . IJI gVAZUI
zut in
III tabelul
uluunnator
Rangul localitatii
Zona in cadrul
Localitatea/Satul
localitatii
V
IV
1.10
A
Aliman
l,00
B
Dunareni
1,00
B
Floriile
I,00
B
Vlahii
(7) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente.
coeficientul de corectie prevazut la alin. (6) se reduce cu 0,10.

(4) Suprafata construita
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(1)-(7),
se reduce
(8) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin.
in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urftrcazai
a) cu 50Yo, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal
de referinta;
b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data
de I ianuarie a anului fiscal de referinta;
c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de
I ianuarie a anului fiscal de referinta.
(9) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal,
anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost efectuata receptia
la terrninarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa care cuprinde obligatoriu
lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale de
rezistenta mecanica si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau
extindere, preculn si, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe intreaga durata de
exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizand,
in principal, cresterea performantei energetice si a calitatii arhitectural-ambientale si functionale a
cladirii. Anul terminarii se actualizeaza in conditjile in care, la terminarea lucrarilor de renovare
majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia ladata inceperii executarii
lucrarilor.
Art. 5. - Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor
fizice (Art. 458 din Codul Fiscal)
(1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se
calctrleaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-7,3o 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) Cota in-rpozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local.
-pentru anul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd cota de: I '%.
(3) 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"/o asLtpra valorii
impozabile a cladirii.
(4) In caztl in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (1), impozitul se
calculeazaprin aplicarea cotei de2o/, asupravalorii impozabile determinate conform art.4 (art.457 din
Codul Fiscal).
Art. 6. - Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor
fizice (Art. 459 din Codul Fiscal)
(1) Irr cazr.rl cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitLrl se
calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform
art.4 (art.457 din Codul Fiscal) cu impozitul detenninat pentru suprafata folosita in scop nerezidential,
conform art.5 (art. 458 din Codul Fiscal).
(2)Incazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal [a care nu se desfasoara nici o
activitate econornica, impozitul se calculeaza conform art.4 (art.457 din Codul Fiscal).
(3) Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in 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.4 (afi.457 din Codul Fiscal);
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un dorniciliu fiscal la care se desfasoara
activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara
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(art.
458 din CodLr.
activitatea economica, impozitLrlpe cladiri se calculeaza conform prevederilor art.5
Fiscal),
Art.7. - Calculul impozitului/taxei pe cladirile detinute de persoanele juridice (Art. 460 din
Codul Fiscal)
(1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2yo asupra
valorii impozabile a cladirii.
-pentru anul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd cota de: 0,1 %.
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2o/o-1,30%, inclusiv,
asupra valorii irnpozabile a cladirii.
-pentru anul 2018 Consiliul Local Aliman aprobit cota de: I %.
(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,utilizate
pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeazaprin aplicarea unei cote
de 0,4%o asupra valorii irnpozabile 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 impozitr-rl calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform altn. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decernbrie a anului anterior celui pentru care se
datoreaza irnpozitul/taxa si poate fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) 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;
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 cazu
cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul cladirilor care sunt finantate inbaza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata
dintr-un raport de evaluare intocrnit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea
proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de adnrinistrare
sau de folosinta, dupa caz.
(6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o 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 fata de care a fost
pronuntata o hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului.
(8) In cazulin care proprietarul cladirii nu a actualizatvaloarca impozabila a cladirii in ultimii 3 ani
anteriori anului de referinta, cota impozituluiltaxei pe cladiri este 570.
(9) 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. (1) sau (2), dupacaz, va fi datorata de proprietarul cladirii.
(10) Cota impozitului/taxei pe cladiri prevazuta la alin. (1) si (2) se stabileste prin hotarare a
consiliului local.
Art. 8. - Declararea, dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor (Art. 461 din Codul
Fiscal)
(1) hnpozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate
cladirea la data de 31 decernbrie a anului fiscal anterior.
(2) In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obligatizr
sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui razateritoriala de competenta se afla cladirea
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in termen de 30 de zrle de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de

l

ianuarie a anului urrnator.
(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 Ia 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 caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in
autorizatia de construire si 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 debaza 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 stadiLrl
luclarilor, 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 o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate
aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.
(5) In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui an fiscal,
irnpozitul va fi datorat de persoana ca(e detine dreptul de proprietate asupra cladirii la data de 3l
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 partiala a folosintei, precufit si in cazul reevaluarii unei
cladiri, care determina cresterea sau diminlrarea impozitului, proprietarul are obligatia sa depuna o
noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza terttoriala de competenta se afla
cladirea, in termen de 30 de zile de la data modificarii respective si datoreaza impozitul pe cladiri
determinat in noile conditii incepand cu data de I ianuarie a anului urmator.
(7) In cazul desfiintarii unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de
irnpunere la organul fiscal local in a carui razateritoriala 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 I
ianuarie a anului urmator, inclusiv rn cazul cladirilor pentru care nlr s-a eliberat autorizatie de
desfiintare.

(8) Daca incadrarea cladirii in functie de rangLrl localitatii si zona se modifica in cursul unui an sau
in cursul anului intervine un eveniment care conduce la rnodificarea impozitului pe cladiri, impozitul
se calculeaza conform noiisituatii incepand cu data de I ianuarie a anului urmator.
(9) In cazul cladirilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si
situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii
irnobiliare nr.711996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea
sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lLrcrari de
cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol,
precurn si in cartea funciara, iar irnpozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de I
ianuarie a anului unnator 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 unui 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 celui
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 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;
c) atat locatorul, cat si locatarul au obligatia depr"rnerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a
caruiraza de cornpetenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de ladatafinalizarii contractului de
o
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leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care
atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca Llrmare a rezilierii contractului de leasing insotita de o
copie a acestor documente.
(11) 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 rnai
mici de un an, taxa se datorcaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de
concesiune, inchiriere, adnrinistrare ori folosinta.
(12) Persoana care datorcaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal
local in a carui razateritoriala de competenta se afla cladirea, panala 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 o copie a acestui contract,
(13) In cazul unei situatii care deternrina rnodificarea taxei pe cladiri datorate, persoana care
datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carttt raza
teritoriala de cornpetenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a
inregistrat situatia respectiva.
(14) Declararea cladirilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor irnobile la
oficiile de cadastru si publicitate irnobiliara.
(15) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de
scutiri sau reduceri de la plata irnpozitului sau a taxei pe cladiri,
Art. 9. - Plata impozitului/taxei (ArL 462 din Codul Fiscal)
(1) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 rnartie si 30
septembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de

catre

cor-rtribuabili, pana la data de 3l martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 70%o,
stabilita prin hotarare a consiliului local.
-pentru anul 2018 Consiliul Local. Al.iman nprobd cota cle: 10 %.
(3) Impozitulpe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclr"rsiv
se plateste integral pana la primul ternren de plata.
(4)In cazil in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi
unitati administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) si (3) se refera Ia impozitul pe cladiri cumulat.
(5) Taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii unnatoare fiecarei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori

folosinta.

CAPITOLUL ilI
Impozitul pe teren si taxa pe teren
Art.

10. - Reguli generale (Art. 463 din Codul Fiscal)
(1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit
arrual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.
(2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a Comunei Aliman, concesionate,
inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, se stabileste taxa pe teren care reprezitrta
sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, in
conditii sirnilare impozitului pe teren.
(3) Impozitul prevazut la alin. (1), denurnit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren
prevazuta la alin. (2) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al rnunicipiului in
care este amplasat terenul. In cazul municipiului Bucuresti, inrpozitul si taxa pe teren se datoreaza
catre bugetul local al sectorului in care este amplasat terenul.
(4) Taxa pe teren se plateste proportional cu 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 datoreazaimpozitul pe teren.
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(6) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietaf
datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. ln caztil in care nu se pot stabili
partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din
impozitul pentru terenul respectiv.

11. - Calculul impozitului/taxei pe teren (Art. 465 din Codul Fiscal)
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care
este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, confortn incadrarii facute de consiliul
local.
(2)In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta

Art.

terenuri cu constructii, impozitulltaxa pe teren se stabileste prin inrnultirea suprafetei terenului,
exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:
Modificat de art.I pct.1 din Legea 196/2017 (intra in wigroare la data de 1
ianuarie 2018)
ru anul 2018 Consiliul Locul Aliman uprobd nivelurile conform tubelului de ma
Art. 465 alin. (2) din Codul Fiscal
Nivelurile impozituluiltaxei, pe ranguri de localitati
Zonain cadrul
Localitatea/Satul
- lei/ha localitatii
V
IV
889
A
Aliman
534
Dunareni
B
534
Flor
B
s34
Vlah
B

(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la aLta categorie de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimata in hectate, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest
rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5).
Modificat de art.I pct.3 din Leqea t96/2077 (intra in wigoare fa data de 1
ianuarie 2018)
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelLrl
urmator, exprimate in lei pe hectar:
ntru anul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd nivelurile conlbrm tabelului de mai ios.
- lei/ha Art. 465 alin. (4) din Codul Fiscal
ZonaB
Dunareni
Zona A
Nr.
Zona
Alimun
Floriile
crt.
Categoria de folosinla
Vlaldi
2.

l
4.
5.

6.
7.
8.
9.

2l

Teren arabil

28

Pasune
Faneata

2l

t9

21

19

V
L vada

46

35

53

46

Padure sau alt teren cu vesetatie forestiera
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Teren nenroductiv

28

21

t5

ta
IJ

X
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prevazut
in
(5) Suma stabilita conform alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator
urmatorultabel:
Coeficientul de corectie
Rangul localitatii
Localitatea/Satul
Aliman

IV

1.10

Dunareni

V
V

1,00
1,00
1,00

Flor le
Vlah

V

(6) Ca exceptie de la prevederile alin. (3)-(5), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentrut
terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol laalta categorie de folosinta decat cea de
terenuri cu constructii, impozitulltaxape teren se calculeazaconforrn prevederilor alin. (7) nun-rai daca
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
Modificat de art.I pct.4 din Legea a96/20!7 (intra in wigoare 1a data de 1
ianuarie 2018)
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din
desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).
(7) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inrnultirea
suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urrnatorul tabel,
inrnultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.4, alin.(6), (aft.457 alin, (6) din
codul fiscal):
anul 2018 Consiliul Local Alimun aprobci nivelurile confbrm tabelului de mai
Art. 465 alin. (7) din Codul Fiscal
Impozit (lei)
Nr,
Categoria de folosinta
Crt.
26
I
Teren cu constructii
45
2
Teren arabil
3

4
5

5.1
6

6.1
7

7,1

8

81
o

l0

Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr, crt. 5.1
Vie pana la intrarea pe rod

22
22
50

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui
orevazut la nr. crt. 7 .l
Padure in varsta de pana la20 de ani si padure cu rol de
orotectie
Teren cu apa, altul decat cel cu arnenajari piscicole
Teren cu amenaiari piscicole

50

Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

x
x
12
X

2

28
X

x

(8) 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 capulr,ri de gospodarie sau, in lipsa
acestuia, a unui membru rnajor a[ gospodariei. ProcedLrra de inregistrare si categoriile de documente se
vor stabili prin norme metodologice.
(9) Nivelul irnpozitului pe teren prevazut la alin. (2) si (7) se stabileste prin hotarare a consiliului
Iocal.
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Art.12. - Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren (Art. 466 din Codul Fiscal)
(1) Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate terenul
ladatade 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) In cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o
noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla
de
terenul, in termen de 3b de zile de l,a data dobandirii, si datoreaza impozit pe teren incepand cu data

I

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-persoan a care detine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 3l
decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.
(4)Dacaincadrareaterenului in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul unui an saL
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
depnna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui razaterrtoriala de competenta se
afla terenul, in termen de 30 de zile de la data modificarii folosintei, si datoreaza impozitul pe teren
conform noii situatii incepand cu data de I ianuarie a anului urmator.
(6) In cazul terenurilor [a care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate
si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii nr.711996, republicata, clt
modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele
care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de
cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar impozitul
se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de I ianuarie a anului urmator celui in care se
inregistreaza la organul fiscal local lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.
(Z) 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,
irnpozitul pe teren se datoreaza de locator, incepand cu data de I ianuarie a anului urmator celui irr
car.e 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 Llrmare a rezilierii
contractului de leasing;
c) atat locatorul, cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local irr a
carui raza de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zite 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 o
copie a acestor docutnente,
(8) Taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constitr"rie 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) Persoan a care datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local
in a carui razateritoriala de corrpetenta se afla terenul, panala 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 o copie a acestui contract.
(10) In cazul unei situatii care delermina modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datoreaza

taxa pe teren are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza leitoriala de
competenta se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat sitLratia
respectiva.
lify Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor terenuri la
oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
10
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(12) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de
scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau ataxei pe teren.
Art. 13. - Plata impozitului si a taxei pe teren (Arl. 467 din Codul Fiscul)
(1) Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 3l martie si 30
septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contrlbLrabili,
pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%o, stabilita
prin hotarare a consiliului local.
-pentru anul 2018 Consiliul Local Aliman uprobd cola de: 10 %.
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sijr"rridice,
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 peraza aceleiasi
unitati administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) si (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.

CAPITOLUL IV
Impozitul pe mijloacele de transport
Art.14. - Reguli generale (Art. 468 din Codul Fiscal)
(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/irTregistrat
irr Romania datoreaza un irnpozit 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 bugetul local al unitatii administrativteritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupacaz.
(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.
Art. 15. - Calculul impozitului (Art. 470 din Codul Fiscal)
(1) Impozitul pe rnijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport,
conform celor prevazute in prezentul capitol.
(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm'sau
fractiune din aceasta clr surra coresounzatoare din tabelul urmator:
ru anul 2018 Consiliul Locol Alimon oorobd nivelurile confbrm tubelului de moi ios.
Art. 470 alin. (2) din Codul Fiscal
Nr

lrt

Mijloace de transport cu tractiune mecanica
I. Vehicule inmatriculate (leil200 cm3 sau fractiune din

aceasta)

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si
autoturisme-cu capacitatea cilindrica de pana
la 1.600 cm', inclusiv

8

I

2.

Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu
capacitatea cilindrica de peste 1.600 crnr

9

3.

Autoturisrne cu canacitatea cilindrica intre
1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv

18

ll
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Autoturisme cu caDacitatea cilindrica intre
2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv

72

+.

5.

Autoturisme cu canacitatea cilindrica intre
2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv

t44

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste
3.001 crnj

290

7.

Autobuze. autocare. microbuze

24
30

5.

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu fflasa
totala maxima autorizata de panala 12 tone,
inclusiv

).

Iractoare inmatri cul ate

18

II. Vehicule inregistrate
1

lei/200 cm'

Vehicule cu capacitate cilindrica:

'prevedere conform Cod fiscal

l.t

-uprobat pentru

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrrca
< 4.800 cm3

:2-4 lei;

anul 2018:

-pana lu 1600 cmc = 2 lei/200 cmc;
-de la 1600 cmc la 3000 cmc: 3 lei/200cntc;
-de lu 3001 - 4800 cmc: 4 lei/200 cmc.
.prevedere conform Cod fiscal :4-6 lei;
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindnca - uprobat pentru anul 2018:
1.2.
> 4.800 cm3
-de Ia 4801 cmc la 5000 cmc: 5 lei/200cnrc;
-peste 5000 cmc: 6 lei/200 cmc.
.prevedere conform Cod fiscal:50-150 lei/an
2.
Vehicul e far a cap acitate ci I indri ca evi d enti ata -uprobut
pentru nnul 2018: 50 lei/an.

(3) ln cazul rnijloacelor de transport hibride, irnpozitul se reduce cu minimum

50Vo, conforn-t

otararii consiliului local.
(4) In cazul unui atas, impozitul pe r-nijlocul de transport este de 50% din irnpozitul pentrn
motoci cletele respective.
(5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazula in tabelul
urmator:
lT

Art. 470 alin. (5) din Codul Fiscal
Lnpozitul (in lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de

Numarul de axe si sreutatea bruta incarcata maxima admisa

suspensie

pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

I

Alte sisteme

axele motoare

loua axe
I

Masa de ce pu n 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

t42

2

Masa de ce outin 13 tone. dar mal m ca de 14 tone

r42

395

3

Masa de ce nutin 14 tone. dar ma lll ca de 15 tone

395

555

+

Masa de ce outin l5 tone. dar rna

555

1257

5

Masa de ce pu n 18 tone

55s

t257

ITI

ca de 18 tone

t2

de

suspensie pentrur

ITL pt.20l8

tI

3 axe
I

Masa de cel putir-r

m ca de 17 tone

142

248

2

Masa de cel putin 17 tone, dar mai m ca de 19 tone

248

s09

3

Masa de cel putin 19 tone, dar ma llr

tone

509

661

4

Masa de cel nut n 2l tone, dar ma mica de 23 tone
Masa de cel put n 23 tone, dar ma mica de 25 tone

661

1019

1019

15

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

l0l9

t583

Masa de cel outin 26 tone

l0t

1583

5

III

l5 tone, dar mai

cade2l

9

83

{ axe
Masa de cel pu n 23 tone, dar mai mica de 25 tone

661

670

Masa de cel pu n 25 tone, dar mai mica de 27 tone

670

1046

1046

1661

+

Masa de cel pu

n27 tone" dar nrai nrica de 29 tone
n29 tone, dar mai mica de 31 tone

1661

2464

5

Masa de cel pu n 31 tone, dar mai rnica de 32 tone

1661

2464

5

Masa de cel pu n 32 tone

1661

2464"

Masa de cel pu

Modificat de art.I
ianuarie 2018)

pct.94 din OUc'79/2077 (intra in wigoare 1a data de

1

(6) In cazul unei combinatii de autovehicule, ur1 autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de
marfa cu rrasa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 72tone, impozitul pe mijloacele de
transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

Art.

470

alin. (6) din Codul Fiscal
lmpozitu (in lei/an)

Ax(e) motor(oare)
cu sistem de

Numarul de axe si sreutatea bruta incarcata maxima admisa

Alte sisteme

suspensie

pneumatica sau
ech

ivalentele

recunoscute

I

l*1

axe

Masa de ce putin 12 tone, dar ma mica de 14 tone
Masa de ce putin 14 tone, dar ma mica de 16 tone
Masa de ce putin l6 tone, dar rna m

il

j

l
l

l

cadel8tone j

.A

:)+

+

Masa de ce pu n 18 tone, dar ma m ca de 20 tone

)

Masa de ce pu n 20 tone, dar ma

ca de 22 tone r47

344

l

Masa de cel pu n22tone, dar ma m ca de 23 tone 144

445

7

Masa de cel pu n 23 rone, dar ma

4A<
a-J

803

3

Masa de cel pu n 25 tone, dar ma m ca de 28 tone 303

1408

)

\,[asa de cel pu n 28 tone

1408

l-It

lTt

ca de 25 tone

147

JA

303

2+2 axe
I

Masa de ce pu n 23 tone, dar ma

lTt

ca de 25 tone 138
aa
-)Ll

)21

t28

z

\4asa de ce pu n 25 tone, dar ma nt ca de 26 tone

3

Masa de ce pu n 26 tone, dar ma

ca de 28 tone s28

775

+

Masa de ce pu n 28 tone. dar ma m ca de 29 tone 775

)36

tTl

l3

1

de

suspensie pentrlt
axele motoafe

ITL

m

5

\rlasa de ce putin 29 tone, dar mai m ca de 31 tone )36

1537

5

Masa de ce putin 31 tone, dar mai m ca de 33 tone t537

11aa
/-lJ)

7

Masa de ce outin 33 tone. dar mai m ca de 36 tone

11aa
!IJJ

)239

8

\4asa de ce outin 36 tone. dar mai mica de 38 tone

11aa
L I J)

)239

.)

Vlasa de ce pu n 38 tone

z133

J239

I

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone I 698

).363

z

Masa de cel pu n 38 tone, dar rnai mica de 40 tone 2363

1211

3

Vasa de cel putin 40 tone

\211

pt. 20lB

2+3 axe

2363

Impozitul (in lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de

Numarul de axe si sreutatea bruta incarcata maxima admisa

Alte sisteme

suspensie

suspensie pentru

pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

ry

V

de

axele motoare

3+2 axe
I

Masa de ce putin 36 tone, dar mai m ca de 38 tone I 500

2083

z

Masa de ce putin 38 tone, dar ma m ca de 40 tone 2083

288

3

Masa de ce pu n 40 tone, dar ma m ca de 44 tone 288

1

+

+

Masa de ce pu n 44 tone

1

+262

288

1

LO/.

3+3 axe
I

Vlasa de ce putin 36 tone, dar rnar In ca de 38 tone 853

1032

2

Masa de ce putin 38 tone, dar ilral m ca de 40 tone 1032

r542

3

Masa de ce putin 40 tone, dar mar m ca de 44 tone 1542

2454

+

Masa de ce putin 44 tone

7.454"

1542

Modificat de art.I pct.95 din Oue 79/20L7 (intra in wig'oare 1a data de 1
ianuari-e 2OLe,
(7) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o cornbinatie de
autovehicule prevazuta la alin. (6), irnpozitul pe mijloacele de transport este egal cu slrma
nza toare
fe din
ln tabelul
UI urmator:
UUTIA

Art.470 alin. (7) din Codul Fiscal
Impozit
lei -

Masa totala maxima autorizata

l)

Pana la

I tona. inclusiv

9

b) Peste 1 tona. dar nu mai mult de 3 tone

34

) Peste 3 tone. dar nu ma mult de 5 tone

52

1) Peste 5 tone

64

(8) In cazul mijloacelor de transportpe apa, impozitul pe mijlocul de transpofi este egal cu suma
c(]resDun zatoare din
ln tabelul
ut urmator
urma

Art. 470 alin. (8) din Codul Fiscal

Mijlocul

Impozit
- lei/an -

de transport pe apa

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal

t4

)1

20t3

56

2.Barc fara motor, folosite in alte scopuri

210

3, Barc cu motor

Intre 0 si 1.11 9
-anrobat Denlru anul 2018= 100 lei
210

4, Nave de sport si agrement

5, Scutere de apa
6. Remorchere si imoinsatoare:
a) pana la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv

X
559

909
I

d) neste 4000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:
a) cu capac tatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de ncarcare de peste 1500 de tone si pana la
3000 de tone. inclus
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone

398

aa )'-t
LZ) I

182

X
182
280
490

(9) In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorrzata a unui
mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transpott, prin factura de
achizitie sau un alt document similar.
Art. 16. - Declararea si datorarea impozitului pe mijloacele de transport (Art, 471 din Codul
Fiscal)
(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 dobandirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o
declaratie la organul fiscal local in a carui raza teitoriala de competenta are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe
mijloacele de transport incepand cu data de I ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii
mij locului de transport.
(3) In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia
are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui razateritoriala de competenta are
dorriciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, si datoreaza impozit pe mijloacele de transport
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 transpott, proprietarul are obligatia sa depuna o
declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta isi are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, si inceteaza sa datoreze
impozitul incepand cu data de I ianuarie a anului urmator.
(5) In cazul oricarei situatii care conduce la modiftcarea irnpozitului pe mijloacele de transport,
inclusiv schirnbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligatia depunerii
declaratiei fiscale cu privire [a mijlocul de transport la organul fiscal local pe a carei razateritoriala isi
are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenita, si
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 I ianuarie a
anului urmator incheierii contractului de leasing financiar, pana la sfalsitul 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
15
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de predare-primire a bunului salr a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia
locatarului, insotita de o copie a acestor documente;
c) la incetarea contractului de leasing, atatlocatarul, cat si locatorul au obligatia depunerii declaratiei
fiscale la consilir.rl local competent, in termen de 30 de zile de la data incheierii procesului-verbal de
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia
locatorului, insotita de o copie a acestor documente.
(7) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de
scutiri sau reduceri de la plataimpozitului pe mijloacele de transport.
Art. 17. - Plata impozitului (Art. 470 din Codul Fiscal)
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doLra rate egale, pana la datele de 31
maltie si 30 septembrie inclusiv.
(2) PentrLr plata cu anticipatie a irnpozitului pe nrijlocul de transport, datorat pentru intregul an de
catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de
pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local.
-pentru anul 2018 Consiliul Locul Alimun aprobd cota de: 10 %.
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribr"rabili,
persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de
plata. In cazulin care contribuabilul detine in proprietate rnai multe mijloace de transporl, pentru care
irnpozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ- teritoriale, sutna de 50 lei se
refera la impozitLrl pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor si a autorizatiilor
Art.

18. - Reguli generale (Art. 473 din Codul Fiscal)
Orice persoanacare trebuie sa obtina un cedificat, vn aviz sau o autorizatie mentionata in prezentul
capitol trebuie sa plateasca o taxa [a cornpartimentul de specialitate al Cornunei Aliman inainte de a
se elibera certificatul, aviztl sau autorizatia necesara.
Art. 19. - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a
altor avize si autorizatii (Art. 470 din Codul Fiscal)
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egala cu suma stabilita
conform tabelului urmator:
nlru anul 2018 Consiliul Locul Alimun uprobd sumele confbrm tubelului de mai
Art.470 alin. (1) din Codul Fiscal
Taxa pentru eliberarea certificatului de
Limite pentru
Limite aprobate ce vor fi
mediul urban
luate in considerare
urbanism
(conform Codului
pentru Comuna Aliman
Suprafata pentru care se obtine
Fiscul)
-in leicertificatul de urbanism
-in leio
a) pana la 150 m'. inclusiv
5-6
7
b) intre 151 s 250 n" nclus
6-7
o
c) intre 251 si 500 m' nclus
7-9
t2
d) intre 501 s 150 m" nclus
9-12
t4
t2-r4
e) intre 751 S 1000 m', inclusiv
14 + 0,01 leilm', pentru
14 + 0,01 leilm' , pentru
fiecare m2 care depaseste
f) peste 1.000 rn2
fiecare m2 care
1000 rl2
depaseste 1000 m2

(2) Taxa pentru eliberarea cerlificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala
stabilita conform alin. (1).

lo

cr.r 500%

t

din taxa
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(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30Yo din cuantutnul taxei pentrLt
eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
(4) Taxa pentru avizarca certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se
stabileste de consiliul local in suma de panala 15 lei, inclusiv.
-pentru anul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd sltma de l5 lei.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sar-r cladireanexa este egala cu 0,5oh din valoarea autorrzata a lucrarilor de constructii.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele mentionate la
atin. (5) este egala cu lo/o din valoarea autorizata a Iucrarilor 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 autoizatia si se plateste inainte de emiterea acesteia ;
b) pentru taxaprevazuta la alin. (5), valoarea realaa lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica
decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art.4 (afi.457 din Codul Fiscal);
c) in tennen de 15 zile de lada|afinaltzarir lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de l5 zile de
la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o
declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la cornpartirnentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale;
d) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la datala care se depune situatia finala privind valoarea
lucrarilor de constructii, compaltimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are
obligatia de a stabili taxa datoratapebaza valorii reale a lucrarilor de constructie;
e) pana in cea de-a 1 5-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al aLrtoritatii
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 publice locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30oh din cuantutnr"rI taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorrzatiei initiale.
(9) Taxapentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala
cu 0,7oh din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii
desfiintate.

(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje saLr excavari necesare lucrarilor de cercetare si
prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile
topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de
prospectiune si explorare si se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor f-r
efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare cuprinsa intre 0 si I 5 lei.
-pentru nnul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd suma de l5 lei.
(11) In termen de 30 de zile de la finalizareafazelor de cercetare si prospectare, contribuabilii au
obligatia sa declare suprafata efectiv afectata de foraje sau excavari, iar in cazulin care aceasta difera
de cea pentru care a fost emisa anterior o autorizatie, taxa aferenta se regularizeaza astfel incat sa
refl ecte suprafata efectiv afectata.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea
realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3%o dit't
valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
(13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori
carnpinguri este egala cu 2o/o din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
(14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere,
corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice este de pana la 8 Iei,
inclusiv, pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.
-pentru unul 2018 Consiliul Local Aliman aprobii suma de B lei.
1',7
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(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransarnente la retele
publice de apa, canalizare, gaze, lermice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se
stabileste de consiliul local si este de panala 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.
-pentru anul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd suma de l3 lei.
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre
consiliile locale in sunra de pana la 9 lei, inclusiv.
-pentru anul 2018 Consiliul Locul Alimun aprobii suma de 5 lei.
Art. 20. - Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desf'asurarea unor activitati (Arl. 475
din Codul. Fiscal)
(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este
de pana la20lei, inclusiv.
-pentru unul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd suma de 20 lei.
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de catre consiliile locale si sunt de par-ia la
80 lei, inclusiv.
a)pentru atestatul de producator :
-ltentru anul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd suma de l0 lei.
b)pentru carnetul de comerci alizare :
-pentru anul 2018 Consiliul Local Aliman aprobii suma de 20 lei.
(3) Persoanele a caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si
alte activitati de servire a bauturilor si932 - Alte activitati recreative si distractive, potrivit Clasificarii
activitatilor din economia nationala - CAEN, aclualizata prin Ordinul Presedintelui Institutulr-ri
National de Statisticanr.33712007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala
- CAEN, datoreaza bugetului local al Comunei Aliman, reprezentand raza administrativ-teritoliala
unde se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind
desfasurarea acestor activitati, in functie de suprafata aferenta activitatilor respective, in suma de:
a) pana la 4.000 lei, pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv
-penlru anul 2018 Consiliul LoculAlimun aprobd urmatoarele vulori:
Punu lu 50 mp: 500 lei
De la 5l la 150 mp: 1.500 lei
De la 151 la 250 mp:2.500 lei
De la 251 la 350 mp: 3.500 lei
De la 351 la 500 mp:4.000 lei
b) pana la 8.000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 m2.
-pentru anul 2018 Consiliul Locul Aliman aprobd urmutoarele valori:.
De la 501 lu 600 mp: 5.000 lei
De la 601 lu 700 mp:7.000 lei
Peste 701 mp: 8.000 lei.
(4) Nivelul taxei prevazutela alin. (3) se stabileste prin hotarare a consiliului local.
(5) Autorizatia privind desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (3), in cazll in care persoana
irrdeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se
afla sediul sau punctul de lucru.

CAPITOLUL VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
Art.2l. - Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate (Arl. 477 clin Codul Fiscal)
(1) Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui
contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana datoreaza plata taxei prevazute in
prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin rnijloacele de informare
in masa scrise si audiovizuale.
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(2) Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, in sensll,
prezentului articol, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor dirr
economia nationala - CAEN, cu rnodificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si
alte tiparituri, precunr si prin radio, televiziune si internet.
(3) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de reclama si
publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in ruza careia persoana
presteaza serviciile de reclama si publicitate.
(4) Taxapentru servicii de reclama sipublicitate se calculeazapt-inaplicarea cotei taxei respective la
valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
(5) Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre lo/o si 3%,
-pentru anul 2018 Consiliul Local Aliman uprobir cota de 3 %.
(6) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi
obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.
(7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta la alin. (1) se declara si se plateste de
catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lurrii
urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractulde prestari de servicii de reclama sipublicitate.

Art.22. - Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (Art. 478 din Codul Fiscal)
(1) Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si
publicitate, cu exceptia celei care intra sr,rb incidenta art.21 (art.477 din codul fiscal),datoreazaplata
taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei, al orasului sau al
municipiului, dupa caz, in raza careialcarsia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj
respectiva.

(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeazaanual prin inmultirea
numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau
publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
a) in cazul unr.ri afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, sufita este de
pana la 32 lei, inclusiv;
-pentru anul 2018 Consiliul Locul Aliman uprobii suma de 32 lei.
b) in cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru reclama si
publicitate, suma este de pana la23let, inclusiv.
-pentru anul 2018 Consiliul Local Al.iman uprobd suma de 23 lei.
(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarr.LI de
luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se aftseaza in scop de reclama si
publicitate.
(4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pana la
datele de 31 nrartie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate,
datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 Iei
inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
(5) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt obligate sa
depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii adrninistratiei publice locale in
termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj.
Vezi: Procedura 59/2016 privind taxa Dentru folosirea miiloacelor de reclama si publicitate

CAPITOLUL VII
Impozitul pe spectacole
Art.23. - Reguli generale (Art. 480 din Codul Fiscal)
(1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate
distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, denumit in
continuare impozitul pe spectacole.
l9
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(2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in

raza

careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.
Art.24. - Calculul impozitului (Art. 475 din Codul Fiscal)
(1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prtn aplicarea cotei de impozit la suma incasata din
vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
(2) Consiliile locale hotarasc cota de impozit dupa cum urmeazai
a) pana la 2o/o pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta
manifestare muzicala, prezentarea unui fihn la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie
sportiva interna sau internationala;"
-pentru anul 2018 Consiliul Local Aliman aprobit cotu de 2 %.
b) pana la 5Yo in cazul oricarei altei rnanifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).
-pentru anul 2018 Consiliul Local Alimun uprobd cotu cle 5 '%.
(3) Suma prirnita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de
organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea
vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele care datorcaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au
obligatia de:
a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si
in orice alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depasesc
tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale,
documentele justificative privind calculul siplata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avtzarea, evidenta si inventarul
biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul
Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, contrasemnate de
Ministerul Culturii si Ministerul Tineretului si SportulLri.

Art.25. - Plata impozitului (Art. 483 din Codul Fiscal)
(1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in
care a avut loc spectacolul.

(2) Orice persoana care datoreazainpozituI pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, panala data stabilita pentru
fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeazain normele elaborate in
corrun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(3) Persoanele care datorcaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al irnpozitului,
depunerea la tirnp a declaratiei si plata la tirnp a impozitului.

CAPITOLUL IX
Alte taxe locale
Art.26. - Alte taxe locale (Art. 475 din Codul Fiscul)
(1) Consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea
muzeelor, caselor memoriale, monumentelol istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea.
(2) Consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor'
destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii Lrnde
acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu irnpact asupra mediului inconjurator. Taxele
locale stabilite de consiliul local sunt :
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a) pentru parcarea ocazionald a vehiculelor, pe domeniul public al comunei Aliman,

care

desldgoard o activitate economic[ in vederea oblinerii de venituri, se stabilegte de consiliLrl local o taxl
zilnicd, in lei/zilveh icul :
-pentru anul 2018 Consiliul Locul Aliman aprobd suma de 7 lei.
b) pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerfului, pe domeniul public al comunei Aliman,
se stabilegte de consiliul local o taxd zilnicdin leilzi;
-pentru unul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd sumo de 7 lei.
c) taxa pentru inchirierea Caminului Cultural din satul Alinran:
l.)pentru nunta:
-pentru anul 2018 Consiliul Locul Aliman aprobd sumfl de 230 lei.
2.pentru botez sau alte evenimente distractive:
-pentru unul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd suma de 130 l.ei.
(3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedurile
aprobate de Consiliul Local Alirnan.
(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum de 500 lei si
poate fi majorata prin hotarare a consiliului local, fara ca majorarea sa poata depasi 50% din aceasta
valoare. Taxa se face venit la busetul local.
-pentru anul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd suma de 700 lei.
(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte aserlenea planuri,
detinute de consiliile locale, consiliul local stabileste o taxa de pana la 32 lei, inclusiv.
-pentru anul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd suma de 2l lei.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consiliile locale, pot institui taxa pentru reabilitare
termica a blocurilor de locuinte si locuintelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei
de contributie aproprietarilor, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1812009, aprobata
cu modificari si completari prin Legeanr. 158/2011, cu modificarile si cornpletarile ulterioare.
Art.27. - Contracte de fiducie (Art.488 din Codul Fiscal)
In cazul persoanelor fi,zice si juridice care incheie contracte de fiducie conform Codului civil,
impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate in cadrul operatiunii de
fiducie sunt platite de catre fiduciar la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale unde sunt
inregistrate bunurile carc fac obiectul operatiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului
titlu, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost incheiat contractul de fiducie.

CAPITOLUL X
Sanctiuni
Art. 28. - Sanctiuni (Art. 475 din Codul Fiscal)
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau
penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa
fie considerate, potrivit legii, infractiuni:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin.
(10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art.4l I alin. (2), (4),
(5) si alin. (6) lit. b) si c), art.474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art.483 alin. (2), din
Codul Fiscal;
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin.
(12) si (13), art. 466 alin. (2), (5) si alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6)

lit.b)si c),aft.474alin.(7)lit.c),alin.(11),art.478alin. (5)siart.483alin. (2),dinCodulFiscal.
(3) Contraventia prevazutala alin. (2) 1it. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279let, iar cele
de la alin. (2) lit. b) cu amenda de la 219 lei la 696 lei.
(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea,

dupa caz,

a

abonamentelor

si a biletelor de intrare la

sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1.578 lei.
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alin. (12),
(4r) Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute la art.
din Codul Fiscal, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 2.500 lei.
(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si
(4) se majoreaza cu 300%.
(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoane
imputernicite din cadrul autoritatii administratiei publ ice locale.
(7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si (a) se actualizeazaprin hotarare a consiliului local
conform procedurii stabilite la art. 491 din Codul Fiscal.
8) Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.
212001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr,
18012002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in
termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de \a data
comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.
Modificat de art.I pct.96 din OVe 79/20L7 (intra in wigoare Ia data de 1
ianuarie 2018)

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Contrasemneaz[,
Secretarul comunei A lirnan
un Viorel

Aliman, 22 decembrie 201 7.
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JUDETUL CONSTANTA

COMUNAALIMAN
CONSILIUL LOCAL
Anexn nr.3

h Hofirarea consiliutui LocarAriman nr. 7g/22.12.2017.

TAXELE SPECIALE CARE SIT VOR PERCEPN iX ANUL FISCAL
2018
IN COMUNAALIMAI{ $I REGULAMENTUL
PRTVIND STABII,IREA ACTIVITAuTON PBNTRU CARE
SE VOR PERCEPE TAXE SPECIALE
Art'1' Plezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele
si modalitatile ce
treb'ie indeplinite in procedu'a de adoptare si aplicare a taxelo, ,p""iul".
Art'2' Ca umare a perfecfiondrii legislaliei fiscale cdt gi in concordantd
cu pr.ogrameie de
cregtele a autonomiei financiare a unitdlilor administrativ-ieritoriale
gi
de
descentralizare a
serviciilol publice, in vederea clegterii veniturilor proprii,
Consiliul Local ul co-.rn.i Alima', pr.i'
prezentul Regulament se stabilesc domeniile de
aciiviiate in care se pot constitui servicii publice in

interesul persoanelor ftzice gi juridice.
Art'3' Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazwile in care
Consiliul Local
al comunei Aliman hotd-r[$te administlarea si gestionur.u
serviciilor publice locale create in interesul
persoanelo r ftzice si ur-idice
.j
Art'4' Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile
obtinute din acestea se
utlltzeaza integral pentru acopelirea cheltuielilor efectuate
pentru infiintar.ea selviciilor publice
locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de intletinere
si functionale ale acestor
Art'S' in conformitate cu prevedelile art.30 din Legea nr.27312006 privind servicii.
finanfele publice
locale, cu modificarile qi completirile ulterioare,
cdt gi cu plevede rile art.4g4 din Legea m.227120\5
privind codul fiscal, cu modificd ile gi completdrile
Llterioare, consiliul Local al comunei Aliman
hotaldgte ca pentru activitdlile gi serviciile inicrise
la art.8 clin prezentu n"g.rtu^ent sd se constjtuie
TAXE SPECIALE.
Art'6' Taxele speciale se adopt[ pentru funcJionarea serviciilor publice
locale create in
interesul persoanelor ftzice si juridice. tu""l. speciale
constituie venituri la bugetul local al comllnel
Alirnan gi sunt utllizate in scopu.ile pentru care au fost
infiintate.
Art'7 ' Taxele speciale sunt aduse- la cunogtinfa publicd
inainte de supunerea spre analizit,
avizarc 9i adoptare de cdtre consiliul local, prin puiti"ur"u
unui anunf referitor la aceasta acliune la
sediul propriu al fiecdrui serviciu public togat intr-rn spafiu accesibil publicului. AnunJul cupri'cle
proiectul de hotarare cu anexe, expllnerea cle
motive, termenul limitd, locul gi modalitatea in care cei
interesali pot ttansmite. in scds p'opuneri, sugesiii,
opinii cu valoare .1" .."o-orrdare pr.ivind
proiectul de act nolmativ pl'opus' in cazul in care
existd persoane care vor sd depuna observa{ii,
pt'opuneri sau sugestii, dupi caz, cLrprivire la
conlinutul proiectului de hotarare, acestea o pot face in
termen de 10 zile de la aducerea la cunogtinla pubiica
la sediul prinrdriei comunei Aliman.
Art'8' Activitatile pentlu care se instituie taxe speciale gi cuantumul
taxelol speciale
aplicabile in comuna Aliman in anul 20Ig, sunt urm[toarele:

8'1' Taxe speciale administrate de compartimentul
Prim[riei' se stabilesle taxa pentru inregistrarea c6ntractelor Evidenfl Agricoli din cadrul
de arendi taxd.fundamentatd cle
necesitatea acoperirii cheltuielilol cu pieluarea
in evidenfd, prelucrarea- datelor gi fumizarea

informaliilor cu privir-e la contractele de arendd.
-pentru anul 2018 Consiliur LocarAlimun aprobii
sum(t cte s rei.
8'2' Alte taxe speciale pentru act
de citre compartimentele din cadrul
Prirniriei' Se stabilegte taxa pentru
duplicatelor gi a extraselor de pe
documentele aflate in arhiva administ
; aceastd taxd este fundanentate de
necesitatea acopelirii cheltuielilor pentru intreJinerea
arhivei primdriei comunei Aliman, intr.eli^er.ea
sistemului informatic, materiale cons'rnabile, energia
erectricd.
-pentru anul20l8 Consiliul LocalA!.imnn uprobisuntn
de 0,5 lei/pagind.
pag.

l
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8.3. Taxa de habitat cu destinatie specialfi de salubrizare, desinsec{ic, deratizare,
dezinfec(ie.

(1) Se stabilegte taxa special[ de habitat pentru salubrizare, desinsecfie, cleratiztre,
dezinfec{ie - taxd, fundamentatd de necesitatea acoperirii cheltuielilor cu colectarea, transportul
depozitarea resturilol menajele, serciviu reaTizat prin operatorul de salubrizare cu care prim[r'ia va
incheia contract de prestdri servicii in anul 2018. Valoarea taxei de habitat am ldsat-o la fel, adrcd.2,4
lei/persoand.llund., iar pentru anul viitor o vom stabili in funclie de fundamentarea operatorului de
salubrizare la incheierea contractului in anul 2018. Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este
fundamentata pe necesitatea asigularii curateniei comunei. Se utilizeaza in scopul asigurarii
colectarii si transpoltului reziduurilor menajele din recipientii proprii sau inchiriati (containere,
o..'^^"l"o1o vLv.))
arn \ 'rrecum si peu1.ru depozitarea si neutralizatea acestora la o rampa ecologica.
vuruPLruvrr)
P
Aceastd taxd se aplicd numai pentru persoanele fizice din comuna Aliman. Persoanele juridice ar"r
olrligatia de a incheia contracte de plestdli dilect cu operatorul de salubrrzare.
-pentru unul20l8 Con.sil.iul LocalAliman uprobd suma de 2,4 lei/persounii/lund.
(2) Taxa de habitat este datorata numai de persoane fizice - locuitori ai comunei Alirnan.
Cuantumul taxei este de 2,4 lei/persoan allund.
(3) Taxa de habitat se stabilegte pe baza declaraliilor de impunere depuse de cdtre
contribuabili, in termen de 30 de zlle de la data intrdrii in vigoare a taxei gi a de la data apaliliei
or:icdrei modificdri in ceea ce privegte numarul de persoane care locuiesc in imobil gi depune la
compartimentul de impozite gi taxe locale din cadrul Primdriei Aliman.
(4) Declarafia, confbrm rnodelului de mai jos, se va face pe propria rdspundere sub
sancJiunile aplicate faptei de fals in actele publice.

ROMANTA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNAALIMAN

''"-:\,i:))-':r

-Compartimentul Impozite qi Taxe Locale
DECI-ARATIE DE IMPUNERE
pentru stabilirea taxei de habitat persoane fizice

Subsemnatul
Str

Nr.

Constanfa, posesor al imobilului din satul
Str.
judetul
Constanla, posesor al BI/CI selia
__, comuna Aliman,
. eliberat de Politia
plopria rdspundere cd mf, oblig sa pldtesc taxa de habitat pentrn

,

domiciliat in

satul

comuna Aliman. judelul

, rr.

, Nr'.
, CNP
declar pe
persoane dupa cun-r

u)'meaza:

N

rr

rne Prr

rr

rrnre

reprezentand numarul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietatii mai sus ntentionale,
incepand cu data de
Sub sanctittnile aplicatefaptei defals in acte publice, declar ca dalele din aceasta declaratie sunl
corecte si complete.
DATA
NUME SI PRENUME
SEMNATURA,
1:tcrg
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(5) Scaderea de la plata taxei de habitat se face ?ncepand cu data de intdi a lunji urrnatoale
celei in care se depune cererea, in condiliile stabilite prin Codul Fiscal gi HotdrAri ale Consiliului
Local Aliman.
(6) Impunelea la plata taxei de habitat se face incepAnd cu data de intAi a lunii urmdtoare
celei in care este menlionatd in declaratie.
(7) Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligati sa depund declaratia de impunere la
compartimentul de impozite gi taxe locale din cadrul Prim[riei Aliman, chiar dacd aceqtia
beneftciazd.de reducere sau sunt scutili delaplatataxei de habitat.
(8) In caz de deces, scS.derea taxei de habitat se efectueaza cu data de intAi a lunii urmdtoale
aparitiei acestei situalii gi necesitd depunerea copiei dupd cerificatul de deces.
(9) Taxa de habitat se stabilegtepebazadeclaraliei de impunere depusd de contribuabili, gi se
pl[tegte semestrial, in doud rate egale, respectiv:
-rataI, pana la data de 31 martie inclusiv;
-rata a II-a, pana la data de .10 septembrie inclusiv.
(10) In cazulin cale termenul de plata a taxei de habitat expird intr-o zi neluclatoare, plata se
ccrnsidera in termen daca se efectueaza inziua lucratoare imediat urmatoare.
(11) incasarea taxei de habitat se face de cdtre compartimentul impozite gi taxe locale din
cadrul Primdriei Aliman.

8.4. Taxa speciall pentru eliberarea certificatelor, adeverin{elor gi alte

taxe

corespunz[toare compartimentului taxe qi impozite locale din cadrul Primiriei Aliman.
(1) Se stabilegte Taxa speciald pentru eliberarea certificatelor, adeverinfelor de cdtle
compaltimentul taxe gi impozite locale - taxd fundamentatd de necesitatea acoperirii cheltuielilor cu
preluarea in evidenfd, prelucrarea datelor gi efectuarea de copii de pe actele de proprietate depuse de
contribuabili.
-pentru anul20l8 Consil.iul LoculAliman aprobri suma de 5 lei.
(2) Se stabileste Taxa speciald pentru eliberarea placulelor gi certificatelor de inregistrare
pentru vehiculele care nu sunt supuse inmatricul[rii - taxd fundamentatd" de necesitatea acoperilii
cheltuielilor cu achiziJionarea placufelor si certificatelor de inregistrare, dupd cum urmeazd:
a)pldcufa cu numdr de inregistrare:
-pentru anul 2018 Consiliul Local Aliman aprobd sunur de 27 lei/pldcwld numiir cle inregistrare.
l^\^^-+i{r
u,rL!rtlltLcl,L^^r t1e inresistrare:
-perilru anul 2018 Consiliul LocalAliman altrobii suma de 3 lei/certificat cle inregistrare.
8.5. Taxa specialfi pentru eliberarea certificatelor de stare civilfl. Se stabilegte Taxa
speciald pentru elibelarea certificatelor de stare civild, tax[ fundamentatd de necesitatea acooerilii
cheltuielilor imprimatelor.
-pentru anul2018 Consiliul. LocnlAliman aprobri suma de 3 tei.
Art.9 - (1)Pentru neplata obligafiilor frscale la termenele scadente, se vor calcula majordri cie
intdrziere in cuantum de 2o/o pe luna sau fracliune de lund de intdrziere, pAn[ la data incasdr.ii
debitului, inclusiv, confolm Codului de procedurd fiscald.
(2) Pentru diferenlele suplimentare de creanle fiscale rezultate din corectarea declaraliilor sau
modificarea unei decizii de impunere, majordrile de intdrziere se datoreazd.incepAnd cu luna imediat
urmdtoare scadenlei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferen{a gi pAna \a d.ata stingerii acesteia
inclusiv.
(3) in situalia in care diferenlele reztltate din corectarea declaraliilor sau modificar.ea uner
decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele stabilite inilial, se datoreazd majordr.i de
intdrziere pentru suma datoratd" dupi corectale ori modifrcare, incepdnd cu luna imediat urm[toar-e
scadenlei gi pdna la data stingerii acesteia inclusiv.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin.(l), majordrile de intArziere se datoreazd dup6 cum
urmeazd,:

a)
b)

pentru impozitele, taxele gi contribuliile stinse prin executare silit6, pAnh" la data intocmirii
procesului-verbal de distlibuire inclusiv;
pentru irnpozitele, taxele gi contribuliile debitorului declarat insolvabil, pdnd la data ilcheierii
procesului-verbal de constatare a insolvabilitdfli, inclr,rsiv.
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(5) Nu se datoreazd gi nu se calculeazd, majordri de intfuziere pentru creanlele fiscale nbscute
anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenlei dupd data deschiderii procedurii
insolvenlei.
Art.10. Prevederile prezentului Regulament se completeazd cu dispoziliile legale in vigoare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
SIVRIU GHEO
Contrasemneazd.,
S

ecretarul comunei Aliman
n Viorel

Aliman, 22 decembrie 2017.
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RO MAN TA
JUDETUT, CONSTANTA

COMUNAALIMAN
CONSILIUL LOCAL
Anexu nr.4
nr.
78/22.12.2017.
lu Hotiirdrea Consiliului Local Aliman

CRITERII $I PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR LA

ix

PLATA IMPOZITELOR $I TAXELOR
cotvluNAALnMAN, PENTRU ANUL FISCAL 2018

CAPITOLUL I
Scutiri qi facilit[{i in cazul impozitului pe clldiri
Scutiri (Art.456 din CodulJiscal)
(1) Nu se datoreaza impozitltaxa pe cladiri pentru:
a) cladirile aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a unitatilor adrninistrativ- teritoriale,
cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice sau agrement, altele decat cele desfasurate in
relatie cu persoane juridice de drept public;
b) cladirile aflate in dorneniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori itt
folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bLrgetul de stat, utilizate pentru activitatea

Art.

1. -

proprie a acestora;
c) cladirile aflate in proprietatea fundatiilor infiintate prin testament constituite, confornr legii, cu
scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precLlll si de a sustine actiuni cr't
careLcter umanitar, social si cLrltural ;
d) cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recLtt.toscLtte
oficia[, asociatiilor religioase si conrponentelor locale ale acestora, precum si casele parohiale, cu
exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
Ain r'anar
(,1) fj-tera d) modificata
de art.unic
456 alineatul
-La articoful
7O'7 /2017
e) cladirile funerare din cimitire si crematorii;
fl cladirile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular,
autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt fblosite pentru
activitati economice care genereaza alle venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor
pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel
curlr sunt definite si functioneaza potrivit Legii rtr. 26312007 privind infiintarea, organizarea si
functionarea creselor, cu rnodificarile si completarile ulterioare;
g) cladirile Lrnei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si
Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, precurrl si cladirile federatiilor sportive
nationale, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati econonrice;
h) cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati ecorron-iice;
i) cladirile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorulLri de stat;
j) cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrorneteorologice,
oceanografice, de inrbunatatiri firnciare si de interventii la apararea irnpotriva inundatiilor, precunr si
cladirile din porturi si cele afectate r:analelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu
exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
k) cladirile care, prin natura lor, fac corp corrrun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si
tunr;luri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructi i, cu exceptia incaperilor care sunt
folosite pentru alte activitati economioe;
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l) cladirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructLlrii metroului;
m) cladirile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de
fondator unic, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
n) cladirile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea
legislatiei in materia ajutorului de stat;
o) cladirile care sunt utihzate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri
si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite
pentru alte activitati economice;
p) cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevazutelaart.2lit. a), c)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.8212006 pentru recunoasterea
meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si
urmasilor celui decedat, aprobata cu rnodificari prin Legeanr. 11I12007, cu modificarile si completarile
ulterioare;

q) cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia
Patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati
economice;

r) cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a
vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
s) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. l
al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu nrodificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor
fizice prevazule la art. I din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si cornpletali
prin Legea nr. 18912000, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
NOTA ETO: Scutirile prevazute la art. 456 alin. (1) lit. r) si s), art. 464 alin. (l) lit. r) si s) si art. 469
alin. (l) lit. a) si c) din Legea nr.227l20l5privind Codul fiscal, cu rnodificarile si completalile
ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanta de urgenta, aferente anului 2016, se
aplica de la data intrarii in vigoare aprezentei ordonante de urgenta, Organele fiscale locale recalculeaza
impozitele datorate proportional cu perioada cuprinsa intre I ianuarie 2016 si data intrarii in vigoare a
prezentei ordonante de urgenta,
t) cladirea folosita ca domiciliu aflaia in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav
sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradu[ ] de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai
rninorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
u) cladirile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale dirr
Rornania, cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriate, concesionate sau prirnite in
administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia incaperilor
care sunt folosite pentru activitati economice;
v) cladirile destinate serviciului de apostila si supralegalizarc, cele destinate depozitarii si adrninistralii
arhivei, precum si cladirile afectate functionarii Centrului National de Adrninistrare a Registrelor
Nationale Notariale;
w) cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de inserlie.
x) cladirile clasate ca rronumente istorice, de arhitectura sau arheologice, indiferent de titularul
dreptului de proprietate sau de adrninistrare, care au fatada stradala si/sau principala renovata sau
reabilitata conform prevederilor Legii nr. 42212001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru
activitati econorni ce. "
Completat de art.I pct.1 din Leqea 209/2077 (intra in wigoare 1a data de 1
ianuarie 2018)
(2) Consiliul Local Aliman poate hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cladiri,
conform solicitarilor persoanelor interesate, datorate pentru urnratoarele cladiri:
a) cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca rronurrente istorice, de arhitectura sau arheologice,
muzee ori case memoriale, altele decat celeprevazute laalin. (1) lit. x);
Modificat de art.I
ianuarie 2018)

pct.2 din
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b) cladiri pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decat monumentele istorice, amplasate
in zone de protectie ale monumentelor istorice si in zonele construite protejate;
c) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatri neguvernamentale si
intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
d) cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
e) cladirile restituite potrivit aft. 16 din Legea nr. 101200I privind regimul juridic al unor irnobile
preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decernbrie 1989, republicata, cu modificarile si
conLpletarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
f) cladirile retrocedate potrivit art. I alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nt.9412000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata,
cu rnodificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea
de interes public;
g) cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor
nationale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de
interes public;
h) cladirea noua cu destinatie de locuinta, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 11411996,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cladirea cu destinatie de locuinta,
realizatapebaza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 1911994 privind stimularea
investitiilor pentru realizarca unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr.8211995, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul instrainarii
cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia;
i) cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a
anului in care s-a produs evenimentul;
j) cladirea folosita ca dorniciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevazute la art.3 alin. (l) lit. b) si art.4 alin. (l) din Legea nr.34112004, cu rnodificarile si conrpletarile
u

lteri oare;

k) cladirea folosita ca dorniciliu, aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale caror venituri
lunare sunt mai rnici decat salariul minirn brut pe tara ori constau in exclusivitate din indernnizatie de
somaj sau ajutor social;
l) cladirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de aiutor
de stat/de minirnis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat;
m) cladirile la carc proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea
performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la tenninarea lucrarilor, intocntit in
conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul
energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa eaz, in raporlul de audit energetic, astfel
cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1812009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si cornpletari prin Legea nr'. 158/2011, ct-t
modifi carile si completarile ulterioare;
n) cladirile unde au fost executate lucrari in conditiile Legii nr. 15312011 privind masuri de crestere a
calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si conrpletarile ulterioare;
o) cladirile detinute de cooperatiile de consLrm sau mestesugaresti si de societatile cooperative
agricole, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de rninimis avand un obiectiv prevazut de
legislatia in domeniul ajutorului de stat;
p) cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara.
(3) Scutirea sau reducerea de [a plata irnpozitului/taxei, stabilita conform ahn. (2), se aplica incepand
cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.
(4) lrnpozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel rnult 6 luni in cursul unui an
calendaristic, se reduce cu 50oh. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita
aceasta conditie.
(5) In cazul scutirilorprevazute laalin. (1) lit. r), s) si t):
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a) scutirea se acorda integral pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor mentionate la alin. (l)
lit. r), detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din cladiri apartine unor terti,
scutirea nu se acorda pentru cota-pafte detinuta de acesti terti;
b) scutirea se acorda pentru intreaga cladire de domiciliu detinuta in comun cu sotul sau sotia, pentru
claclirile aflate in proprietatea persoanelor mentionate la alin. (l) lit. s) si t). In situatia in care o cotapar1.e din cladirea de domiciliu aparline unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de
acesti terti.

CAPITOLUL II
Scutiri qi facilit5(i la plata impozitului gi taxei pe teren
A.rt.2. - Scutiri (Art.464 din Codul/iscal)
(1) Nu se datoreazaimpozitltaxa pe teren pentru:
a) terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice sau agrement;
b) terenurile aflate in dorneniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori irr
folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea
proprie a acestora,
c) terenurile fundatiilor infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine,
dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social
si cultural;
d) terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase, precum si
componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati
economice;
e) terenurile apartinand cirnitirelor si crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular,
autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentt'll
activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea rneselor
pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel
cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 26312007, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) terenurile unitatilor sanitare publice, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii
poftuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si
terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a
terenului, emis de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara;
i) terenurile folosite pentru activitatile de apararc impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor,
hidrorneteorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de
profectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel
printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de arneliorare, pentru perioada cat dureaza
ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau
silvicultura;
l) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale
administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de
siguranta a acestora, precum si terenurile ocupate de piste si terenurile din jurul pistelor reprezentand
zone de siguranta;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infiastructurii feroviare publice, precum si cele ale
mel.roului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de
incubatoarele de afaceri. cu resoectarea lesislatiei in materia aiutorului de stat:
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o) terenurile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru apararc cu
legislatiei in materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Acaden-ria Romana, in calitate
de fbndator unic, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;
q) terenurile institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si
Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia terenurilor care sunt folosite
pentru activitati economice;
r) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a
vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
s) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la
art. 1al Decretului-lege nr. ll8/1990, republicat, cu rnodificarile si completarile ulterioare, si a
persoanelor fizice prevazutela art. I din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999,aprobaIa cu modificari si
conrpletari prin Legea nr. 78912000, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
t) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai nrinorilor incadrati in gradul I de invaliditate,
u) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a), c)-e) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.8212006, cu rnodificarile si completarile ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si
administrarii arl-rivei, precum si terenurile afectate functionarii Centrului National de Administrare a
Registrelor Nationale Notariale;
w) suprafetele de fond forestier, altele decat cele proprietate publica, pentru care nu se reglementeaza
procesul de ploductie lemnoasa, cele certificate, precum si cele cu arborete cu varsta de pana la 20 de
ani;
x) terenurile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie;
y) terenurile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand n'rinoritatilor nationale din
Rornania, cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriate, concesionate sau primite in
administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia terenurilor
care sunt folosite pentru activitati economice.
z) suprafetele construite ale terenurilor aferente cladirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectura
sau arheologice, prevazutelaart.456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau
de administrare, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice ;
Completat de art.I pct.3 din Legea 209/20\'7 (intra in wigroare Ia data de 1
ianuarie 2018)
(2) Consiliul Local Aliman poate hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe tererr.
conform solicitarilor oersoanelor interesate. datorate oentru:
a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art.76 din Legea nr.1012001, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
b) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. I alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 9412000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul
mentine afectatiunea de interes public;
c) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. I alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
8311999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnrzarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si
intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
f) terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
g) terenurile afectate de calarnitati naturale, pentru o perioada de pana [a 5 ani;
h) terenurile aferente cladirii de domiciliu si/sau alte terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevazute \a art. 3 alin. ( 1) lit. b) si art. 4 alin. ( I ) din Legea nr. 34112004, cu modificarile si
completari I e u lteri oare;
respectarea

pag. 5 ditt

l0

ITL pt. 2018
i) terenurile, inclusiv zonele de protectie instituite, ocupate de cladirile clasate ca monumente istorice,
de arhitectura sall arheologice, muzee ori case memoriale, altele decat cele prevazute la art.456 alin. (l)
lit. x), cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;",

Modificat de art.I pct.4 din Legea ?99i!2017 (intra in wj-goare 1a data de 1
ianuarie 2018)
j) terenurile aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salarir-rl

minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social;
k) terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de
ajutor de stat/de minirnis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat;
l) terenurile din extravilan situate in situri arheologice inscrise in Repertoriul Arheologic National
folosite pentru pasun at;
m) terenurile extravilane situate in arii naturale protejate supuse unor restrictii de utilizare;
n) terenul situat in extravilanul localitatilor, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul
efer:tueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie,
o) suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric si protejate;
p) terenurile, situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice si in zonele protejate;
q) suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii
cercetarilor.

NOTAETO: Scutirile prevazute la art. 456 alin. (1) lit. r) si s), art.464 alin. (1) lit. r) si s) si art.469
alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanta de urgenta, aferente anului 2016, se
aplica de la data intrarii in vigoare aprezentei ordonante de urgenta. Organele fiscale locale rccalculeaza
irnpozitele datorate proportional cu perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2016 si data intrarii in vigoare a
pre;zentei ordonarrte de urgenta.

s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafetele neconstruite ale terenurilor cu
regim de monument istoric, in functie de suprafataafectata si de perioadapunerii monumentelor istolice
la dispozitia publicului pentru vizitare, precum si institutiilor specializate pentru cercetare ;
Completat de art.I pct.S din Legea 209/2077 (intra in wig'oare 1a data de 1

ianuarie 2018)

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin. (2), se aplica incepand
cu data de I ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice sijuridice care sunt utihzate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel mult 6luni in cursul unui an
calendaristic, se reduce cu 50Yo. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita
aceasta conditie.

(5) In cazul scutirilor prevazute la alin. (1) lit. r), s) sit):
a) scutirea se acorda integral pentru terenurile aflate in proprietatea persoanelor prevazule la alin. (1)
lit. r), detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din teren apartine unor terti,
scutirea nu se acorda pentru cota-pafte detinuta de acesti terti;
br) scutirea se acorda pentru terenul aferent cladirii de domiciliu aflate in proprietatea persoanelor
prevazute la alin. (1) 1it. s) siQ, detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din
terenul respectiv apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti.

CAPITOLUL

III

Scutiri qi facilit[fi la plata taxei aupra miiloacelor de transport
,drt. 3.

-

Scutiri (Art. 469 din CodwlJiscul)

(f) Nu se datoreaza impozitul

pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de
razboi sau vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, pentru un singur rnijloc de transport, la
alegerea contribuabi lul ui ;
b) rnijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav saLl
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in proprietatea sau
coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor
incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur rnijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 al
Decretului-lege nr. 11811990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor
frziceprevazutela art, 1 din Ordonanta Guvernului nr. 10511999, aprobata cu modificari si cornpletari
prin Legea nr. 18912000, cu modificarile si conrpletarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport,
la alegerea contribuabilului;"
NOTAETO: Scutirile prevazutelaart.456 alin. (l) lit. r) si s), arL 464 alin. (1) lit. r) si s) si art.469
alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr, 22712015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanta de urgenta, aferente anului 2016, se
aplica de la data intrarii in vigoare aprezentei ordonante de urgenta. Organele fiscale locale recalculeaza
impozitele datorate proportional cu perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2016 si data intrarii in vigoare a
accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate

prezentei ordonante de urgenta.
d) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin.
(1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea m. 34112004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

e) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor frzice cu
domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;
f) rnijloacele de transport ale institutiilor publice;
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public
de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transpoftul de pasageri in afara unei localitati, daca
tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;
k) mijloacele de transport ale institutiilor saLr unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului
Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundatiilor infiintate prin testarnent constituite conform legii, cu scopul
de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter
umanitar, social si cultural;
m) rnijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii

sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire,
activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap,
persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
n) autovehiculele actionate electric;
o) autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate in folosul propriu
al operatorului econonric, comerciant auto sau societate de leasing;
p) rnijloacele de transport detinute de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
(2) Consiliul Local Alirnan poate hotari sa acorde scutirea sau reducerea irnpozitului pe rnijloacele de
transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol, conform solicitarilor persoanelor interesate.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitr"rlui pe mijloacele de transport agricole uttlizate efectiv in
domeniul agricol, stabilita conform alin. (2), se aplica incepand cu data de I ianuarie a anului urmator
celui in care persoana depune documentele justificative.
(4) Scutirile prevazute la alin. (l) lit. a)-c) se acorda integral pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilului, aflat in proprietatea persoanelor mentionate la aceste litere, detinute in comun
cu s;otul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport
apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti ;
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CAPITOLUL IV
Scutiri qi faciliti{i la taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor qi auto ri za[iilor
Art.4. - Scutiri (Art. 476 din Codul.Jiscal)
(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatijlor urmatoarele:
a) certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt veterani de razboi, vaduve de razboi sau
vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi:
b) certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt persoanele prevazute la art' 1 al
Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, si a persoanelor
frziceprevazutela art. I din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lacasuri de cult sau constructii-anexa;
d) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrarile de interes public national,
judetean sau local;
f) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institr-rtie
publica;
g) autorizatiile de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, confornr
legii;
h) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie
sau o unitate care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a
Ministerului Tineretului si Sportului ;
i) certificat de urbanisrn sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o fundatie
infiintata prin testament, constituita conforn, legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de
cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cLrltura[;
j) certificat de urbanisnr sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o organizatie
care are ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura
gaz,duire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie
sociala pentru copil, farnilie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane
aflate in dificultate, in conditiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, in cazul unei calamitati naturale.
(2) Consiliul Alirnan poate hotari sa acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea cerlificatelor,
avizelor si autorizatii 1or, conform soli citarilor persoane Ior interesate, pentru
a) lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a
monunentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nt. 42212001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorate de proprietarii persoane frzice care realizeaza,
integral sau partial, aceste lucrari pe cheltuiala proprie;
b) lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor
istorice definite in Legea nr. 42212001, republicata, cu rnodificarile ulterioare, finantate de proprietalii
imobilelor din zona de protectie a monurlentelor istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in
documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii;
c) lucrari executate in conditiile Ordonantei Cuvernului nr.2011994 privind masuri pentru reducerea
riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, lucrari in care se
desfasoara operatiuni de regenerare urbana coordonate de administratia locala, in perioada derularii
operatiun i lor respcctive.
:
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CAPITOLUL V
Scutiri qi facilitifi la taxa pentru folosirea
mijloacelor de reclama si publicitate
Art. 5. - Scutiri (Art. 479 din Codul.Jiscal)
(1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazsrilor cand acestea fac reclama unor activitati
economice.

(2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si
publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul. afisajul sau structura de afisaj unei alte
persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 417 din Codul Fiscal fiind platita de aceasta ultima persoana.
(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau
alte rnijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor'
(4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a
insl.alatiilor energetice, marcaje de avertizaL'e sau marcaje de circulatie, precum si alte inforrnatii de
utilitate publica si educationale.
(5) Nu se datoreazataxapentru folosirea rnijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat
pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.

CAPITOLUL VI
Scutiri qi facilitlfi la plata impozitului pe spectacole
Art. 6. - Scutiri (Art. 482 din Coctulfiscul)
Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

CAPITOLUL VII
Scutiri qi facilitl{i la plata taxelor speciale
Art" 7. - Scutiri (Art. 485 din Codul Jiscal)
(1) Consiliul Local Alirnan acorda scr,rtiri de la plata taxei speciale de habitat instituitA conform art.
484 din Codul Fiscal, pentru unnatoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razbot;
b) persoanele prevazute la art. I al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu rnodificarile si
cornpletarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999,
aprobatacu rnodificari si completari prin Legeanr. 189/2000, cumodificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii
Stiintifice sau a Ministerului Tinerelului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati
economice;

d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta

si

ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultulal;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate
care asigura gazduire, ingrijire sociala si rnedicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare
si reinsertie socialapentru copil, fanilie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte
persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
f) persoanele cu handicap grav seru accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si
reprezentantii legali ai rlinorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de

invaliditate.
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CAPITOLUL VIII
Scutiri qi faciliti{i la plata taxelor locale
Scutiri (Art. 487 din CodulJiscal)
Consiliul Local Aliman acorda scutiri de la plata taxelor locale instituite conform art. 486 din Codul

Art.

8.

-

Fiscal urmatoarelor persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 11811990, republicat, cu modificarile si
cornpletarile ulterioare ;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii
Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati
economice;

d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta

si

ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate
care asigura gazduire, ingrijire sociala sirnedicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare
si reinsertie sociala pentru copil, farnilie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte
persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

Conform Art"487t, scutirile sau reducerile de laplata impozitului/taxeipe cladiri, a impozituluiitaxei
pe teren, a irnpozitului pe mijloacele de transport prevazute \aart.456,464 si 469 se aplica, incepand cu
data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise panala data de 31
decenrbrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la cornpartimentele de specialitate ale autoritatilor
publice locale, pana la data de 31 martie, inclusiv.
Completat de art"I pct.15 din Leqea 177/2071

Contrasemneaz6,
Secretarul comunei Al irnan

Aliman, 22 decembrie 2017.
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