ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL VALEA MĂCRIŞULUI

PROIECT
Inițiator
Primar Bobeș Mihail

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020,
- comuna Valea Măcrişului,Ialomiţa

Consiliul local al comunei Valea Macrisului,judetul Ialomiţa,întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
azi ……………………….2019,
Având în vedere:
-prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile Legii nr.273/2006-privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,
-expunerea de motive a dlui primar înreg. sub nr. 757 din 12.03.2019,
-raportul inspectorului impozite-taxe, înregistrat sub nr. 758 din 12.03.2019,
-raportul comisiei de buget-finanţe,studii,prognoze,înreg. sub nr. ……… din…………2019,
-aviz legalitate pr.hotărâre secretariat ,înregistrat sub nr. …….din………………………2019,
In temeiul art.36 alin.2,litera “b”,alin.4 lit.”c”,art.46 alin 1 si 2 din Legea nr.215/2001-privind administratia
publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru comuna Valea Măcrişului,pentru anul 2020 conform anexei
,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţa publică,prin afişare în locuri publice şi pe site-ul
instituţiei :www.valeamacrisului .ro.
Art.3.Dl primar împreună cu aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Contrasemnează
Secretar comună
Tatu Anicuţa
Nr. ………
adoptată la Valea Măcrişului
azi ……………………………..2019
Adoptată cu un număr de ……….…… voturi pentru , .vot împotrivă,.......abţineri
Nr consilieri în funcţie ……………….…. 11
Nr consilieri prezenţi………………….….
Cvorum necesar adoptării HCL….….... conf art.45 alin 2 din L 215/2001
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Consiliul local Valea Măcrişului
Judetul Ialomiţa

PROIECT
Anexa la HCL nr…… din ………………….2019

PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020
PENTRU COMUNA VALEA MACRISULUI
I. IMPOZITUL PE CLADIRI
1.Impozitul pe clădiri la persoane fizice se calculeaza conf. art. 457 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind
Codul fiscal, prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1 % asupra valorii impozabile a cladirii, ajustandu-se in functie de rangul
localitatii si zona unde este amplasată cladirea, astfel:
(1) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a
acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul
persoanelor fizice
art. 457 alin 2
Tipul clădirii
Valoarea impozabilă
- lei/m2 Cu instalaţii de apă, canalizare,
Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice
electrice şi încălzire (condiţii
sau încălzire
cumulative
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu
1.060
636
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn,
318
212
din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat
212
185
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din
133
80
lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la
75% din suma care s-ar aplica
75% din suma care s-ar aplica clădirii
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
clădirii
subsol, demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D
F. În cazul contribuabilului care deţine la
50% din suma care s-ar aplica
50% din suma care s-ar aplica clădirii
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
clădirii
subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit. A - D
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(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se
identifică în tabelul prevăzut la alin. (1) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
(3) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor
clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca
locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.
(4) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața
construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin
înmulţirea valorii determinate conform alin. (1)-(4) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul
localităţii

A
B
C
D

Rangul localităţii

0
2,60
2,50
2,40
2,30

I
2,50
2,40
2,30
2,20

II
2,40
2,30
2,20
2,10

III
2,30
2,20
2,10
2,00

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

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

Pentru satul Valea Macrisului , localitate de rang IV, zona A, coeficientul de corectie este de ………1,10.
Pentru satul Grindasi, localitate de rang V, zona A, coeficientul de corectie este de …….…….……..1,05.
(6) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarilor prevederilor alin.(1) se reduce in functie de anul
terminarii acesteia, conform art.457 alin 8, dupa cum urmeaza:
a) cu 50% 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 ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta.
c)cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta.
2. Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, conform art. 458 din
legea 227/2015 privind codul fiscal, se realizeaza astfel :
(1) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în
cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,2 %.
(2) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidentiale în
cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %
(3) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în
care valoarea clădirii nu poate fi fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se
stabileşte la 2 %.
(4) conform art. 459 - calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice in cazul
clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea
impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru
suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art. 458
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3. Calculul impozitului pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice, conform art. 460 din legea 227/2015
privind codul fiscal, astfel:
(1) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale
în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,1 %;
(2) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile
nerezidenţiale în cazulpersoanelor juridice), se stabileşte la 1%;
(3) cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă pentru clădirile
nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol),
se stabileşte la 0,4 %;
(4) in cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea
impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru
suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3).
(5) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror
valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se
stabileşte la 5%;
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la
organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.
4. Impozitul pe cladiri se plateste in doua rate egale, astfel:
a. Prima rata se plateste pana la data de 31 martie inclusiv.
b. A doua rata se plateste pana la data de 30 septembrie inclusiv.
5. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună,
taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului,
de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.
6.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31
martie inclusiv, se acorda o bonificatie de…….10%.
7.Impozitul pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei
inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata . In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri
amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

II.IMPOZITUL/TAXA PE TEREN
A. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
TERENURI CU CONSTRUCTII

1. Conform art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, impozitul pe terenul din intravilanul comunei datorat
de catre contribuabili - persoane fizice sau juridice se calculeaza in functie de zona, rangul localitatii si categoria de folosinta,
conform incadrarii efectuate de Consiliul Local.
2. Pentru terenurile amplasate in intravilanul localitatii, inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri
cu constructii impozitul datorat conform art.465 alin. 2 este:
(a) Sat Valea Macrisului, localitate rang IV, zona A, impozitul este de…………………….…..943 lei/ha
(b) Sat Grindasi, localitate rang V, zona A, impozitul este de …………................................... 754 lei/ha
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B.IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN LA ORICE ALTA CATEGORIE DE
FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII
1.Conform Art. 465 alin (3) in cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/ taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabel, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie care este 1,10 pentru
satul Valea Macrisului si 1,00 pentru satul Grindasi.
(1)Teren arabil fara constructii -sat Valea Macrisului, localitate rang IV, zona A, teren arabil fara constructii, impozitul
este de 28 lei/ha,inmultit cu indicele de inflatie 4,63(28x104,63 %) inmultit cu coeficientul de corectie 1,10(28x1,10 ) rezulta un
impozit de……………………………………………………………………………………..31.9 lei/ha;
(2)Teren arabil fara constructii -sat Grindasi, localitate rang V, zona A, teren arabil fara constructii, impozitul este de 28
lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie 4,63(28x104.63 %) inmultit cu coeficientul de corectie 1,00(28x1,00) rezulta un impozit
de……………………..………………………………………………………………..…..….29 lei/ha;
(3)Vie- sat Valea Măcrisului, localitate rang IV, zona A, impozitul este de 47 lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie
4,63(47x104.63 %),inmultit cu coeficientul de corectie 1,10(49x1,10) rezultă un impozit de…………...53,90 lei/ha;
(4)Vie-sat Grindasi, localitate rang V, zona A, impozitul este de 47 lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie 4,63(46x104.63
%), inmultit cu coeficientul de corectie 1,00(49x1,00) rezulta un impozit de………..…………………...49 lei/ha;
(5)Livada-sat Valea Macrisului, localitate rang IV, zona A, impozitul este de 54 lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie
4,63(54x104.63 %), inmultit cu coeficientul de corectie 1,10(54x1,10) rezulta un impozit de…………..62,70 lei/ha;
(6)Livada-sat Grindasi, localitate rang V, zona A, impozitul este de 54 lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie
4,63(54x104,63 %), inmultit cu coeficientul de corectie 1,00(57x1,00)rezulta un impozit de…………....57 lei/ha;
(7)Pasune-sat Valea Macrisului, localitate rang IV, zona A, impozitul este de 21 lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie
4,63 (21x104,63 %),inmultit cu coeficientul de corectie 1,10(22x1,10) rezulta un impozit de………...…..24,20 lei/ha;
(8)Pasune-sat Grindasi, localitate rang V, zona A, impozitul este de 21 lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie
4,63(21x104.63 %), inmultit cu coeficientul de corectie 1,00(22x1,00) rezulta un impozit de……….…..22 lei/ha;

C.

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

1.Conform Art.465 alin.7 din Legea 227/2015 privind Cod Fiscal in cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/
taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel, iar acest
rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie care este 1,10 pentru satul Valea Macrisului si 1,00 pentru satul Grindasi astfel:
(1) Teren arabil cu constructii-sat Valea Macrisului,loc. rang IV, zona A, impozitul este de 31 lei/ha, inmultit cu indicele de
inflatie 4,63 (31x104.63 %), inmultit cu coeficientul de corectie 1,10(32x1,10) rezulta un impozit
de……………………………………………………………………………………………………….……35,20 lei/ha
(2) Teren arabil cu constructii-sat Grindasi, localitate rang V, zona A, Impozitul este de 31 lei/ha, inmultit cu indicele de
inflatie 4,63(31x104.63 %), inmultit cu coeficientul de corectie 1,05(32x1,05) rezulta un impozit
de……………………………………………………………………………………………………….……33,60 lei/ha
(3) Teren arabil-sat Valea Macrisului, localitate rang IV, zona A, impozitul este 51 lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie
4,63(50x104.63 %), inmultit cu coeficientul de corectie 1,10(53x1,10) rezulta un impozit de …………....58.30 lei/ha
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(4) Teren arabil-sat Grindasi, localitate rang V, zona A, impozitul este de 51 lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie
4,63(50x104.63 %), inmultit cu coeficientul de corectie 1,05(53x1,05) rezulta un impozit de……….….…55,65 lei/ha
(5) Vie pe rod-sat Valea Macrisului, localitate rang IV, zona A, impozitul este de 56/ha lei, inmultit cu indicele de inflatie
4,63(55x104.63 %) inmultit cu coeficientul de corectie 1,10(59x1,10) rezulta un impozit de…………..….64,90 lei/ha
(6) Vie pe rod-sat Grindasi, localitate rang V, zona A, impozitul este de 56 lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie
4,63(55x104.63 %), inmultit cu coeficientul de corectie 1,05(59x1,05) rezulta un impozit de……..…..….61,95 lei/ha
(7) Livada pe rod-sat Valea Macrisului, localitate rang IV, zona A, impozitul este de 57 lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie
4,63(57x104.63 %), inmultit cu coeficientul de corectie 1,10(60x1,10) rezulta un impozit de…...................66 lei/ha
(8) Livada pe rod-sat Grindasi, localitate rang V, zona A, impozitul este de 57 lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie
4,63(56x104.63 %), inmultit cu coeficientul de corectie 1,05(57x1,05) rezulta un impozit de…….……… 63 lei/ha
(9) Impozitul pe pasune, sat Valea Macrisului, localitate rang IV, zona A, impozitul este de 28 lei/ha, inmultit cu indicele de
inflatie 4,63 (28x104.63 %), inmultit cu coeficientul de corectie 1,10(29x1,10), rezulta un impozit de...31,90 lei/ha
(10) Impozitul pe pasune, sat Grindasi, localitate rang V, zona A, impozitul este de 28 lei/ha, inmultit cu indicele de inflatie
4,63(28x104.63 %), inmultit cu coeficientul de corectie 1,05(29x1,05), avand un impozit de……….........30,45 lei/ha
(11) Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate si anume:
a. Prima rata se plateste pana la data de 31 martie inclusiv.
b. A doua rata se plateste pana la data de 30 septembrie inclusiv.
(12) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren se acorda o bonificatie de…10%
(13) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună,
taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului,
de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.
(14) Impozitul pe teren datorat de catre contribuabil persoana fizica sau juridica, aceluiasi buget local,de pana la 50 lei inclusiv,
se plateste integral pana la primul termen de plata si anume 31 martie. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe
terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat

III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
1.Conform Art.470 alin.2 impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin
inmultirea fiecarei grupe de 200 de cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Nr. crt.

1
2

3
4
5
6
7
8

Mijloace de transport cu tracţiune mecanica
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la
1.600 cmc, inclusiv

Lei/200 cmc sau fractiune din aceasta

8

Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica peste 1.600 cmc

9

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

19

3

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm şi 2600 cm inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12
tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate

6

76
153
308
25
31
19

1.
1.1.
1.2.
2.

II. Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică:
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

lei/200 cm3
2
4
53 lei/an

(1) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50 %.
(2) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele
respective.
(3) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă
I două axe
1Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5Masa de cel puţin 18 tone
II 3 axe
1Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7Masa de cel puţin 26 tone
II
4 axe
I
1Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6Masa de cel puţin 32 tone

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

0
151
419
588
588

151
419
588
1333
1333

151
263
540
701
1081
1081
1081

263
540
701
1081
1678
1678
1678

701
710
1109
1761
1761
1761

710
1109
1761
2613
2613
2613

(4)Conform Art.470 alin (6 ) in cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport
de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă
2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9 Masa de cel puţin 28 tone
II 2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

0
0
0
68
156
365
472
852
852

0
0
68
156
365
472
852
1493
1493

146
340
560
821
993

340
560
821
993
1630

I
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6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9 Masa de cel puţin 38 tone
III 2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone
IV 3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
V 3+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone

1630
2262
2262
2262

2262
3434
3434
3434

1801
2506
2506

2506
3405
3405

1590
2209
3055
3055

2209
3055
4519
4519

904
1094
1635
1635

1094
1635
2602
2602

(5) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la
alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor :
Masa totala maxima autorizata

Impozit
lei
-

a.
b.
c.
d.

Pana la 1 tona, inclusiv
Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone

9
36
55
68

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul
urmator:
Mijlocul de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până
la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

Impozit
- lei 22
60
223
575
223
X
592
964
1483
2372
193
X
193
297
520

(7) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se
stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.
(8). Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, astfel:
a.prima rata pana la 31 martie inclusiv
b.a doua rata pana la 30 septembrie inclusiv
(9).Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an, pana la data de 31 martie a
anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de……………….………………………...10 %
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(10).Impozitul anual pe mijlocul de transport datorat de catre contribuabili persoane fizice si juridice de pana la 50 lei
inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace
de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la
impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR
SI A AUTORIZATIILOR
1.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM – conform art.474 alin (1) din legea 227 privind
Codul fiscal.
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism:
1.pana la 150 mp,inclusiv……………………………….….3 lei
2.intre 151 si 250 mp,inclusiv……………………………...3,5 lei
3.intre 251 si 500 mp,inclusiv..…………………………….4,5 lei
4.intre 501 si 750 mp,inclusiv……….……………………..6 lei
5.intre 751 si 1000 mp,inclusiv........……………………….7 lei
6.peste 1000 mp…………………………………………….7 lei + 0,005 lei/mp pt.fiecare mp care depaseste 1000 mp.
(1) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire……….30 % din cuantumul taxei
datorate pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale, conf.art.474 alin(3) din Legea nr. 227 privind Codul Fiscal.
(2) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau
de structurile de specialitate din cadrul CJ este de ………………..……..16 lei, conf.art.474 alin (4) din legea nr. 227
privind Codul Fiscal.
(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire - anexa, este
de………………………..0,5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii, conf.art.474 alin(5).
(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alin. (3) al
prezentului articol este de…………………………1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea
instalatiilor aferente, conf.art.474 alin(6).
(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este de………………0,1 % din
valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferente partii desfiintate,
conf.art.474 alin(9).
(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari………………….……..8 lei/mp afectat, conf.art.474 alin (10).
(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii
care nu sunt incluse in alta autorizatie de coinstruire este de………..3 % din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare
de santier, conf.art.474 alin(12).
(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere , de corturi, casute, sau rulote ori campinguri este
de………………………………………………………….. 2 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie,
conf.art.474 alin (13).
(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine,spatii de expunere, situate pe caile si in
spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si a reclamelor……8 lei/mp
ocupat de constructie, conf.art.474 alin (14).
(10) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare,
gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu este de…………………….14 lei pentru fiecare record,
conf.art.474 alin (15).
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(11) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa………………….9 lei, conf.art.474 alin (16).
(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare este ……………………..….21 lei, conf.art.475 alin (1).
(13) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol………………………………………………………………….……..…..53 lei, conf.art.475 alin (2).
(14) Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, conform art. 475
alin (3), datoreaza o taxa dupa cum urmeaza :
a.212 lei, pentru o suprafata de pana la 500 mp, inclusiv;
b.424 lei, pentru o suprafata mai mare de 500 mp, inclusiv;

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI
PUBLICITATE
1.Conform art 477 alin (1) din legea nr. 227 privind Codul Fiscal 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 mijloace de informare in masa scrise si
audiovizuale.
(1) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 2 % la valoarea serviciilor de reclama si
publicitate, conform art. 477 alin (4) si (5).
(2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate conform art. 478 alin (2) este:
a. in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica taxa este ….…..33 lei/mp sau
fractiune de mp;
b. in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate taxa este………24 lei/mp sau
fractiune de mp

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
1.Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a
abonamentelor conform art. 480 alin (2), dupa cum urmeaza:
a.In cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, spectacol de circ,
cota de impozit este de…2% din valoarea biletelor vandute.
b.oricare alta manifestare artistica sau activitate distractiva, taxa este de 5%.
VII.ALTE TAXE LOCALE
(1) Pentru utilizarea temporara a locurilor publice conform art.486 alin (1) din Codul fiscal este de ………..…..13 lei/pers.
(2) Pentru utlizarea de catre pers.fizice si juridice a infrastructurii publice locale cu echipamente si utilaje destinate obtinerii
de venituri, conform art.486 alin (2) din Codul fiscal este …………………………….……...............0,1 lei/zi.
Procedura de calcul se va face in baza declaratiei pe proprie raspundere a contribuabilului care detine utilaje sau
echipamente si care va declara cate zile foloseste infrastructura publica locala.
(3) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum de 530 lei, conform art.486 alin (4)
(4) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile
locale este …………………………………………………………………….....33 lei conform art. 486 alin (5)
(5) Taxa certificat de inregistrare vehicule care nu se supun inmatricularii………………….….…………….5 lei;
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(6) Taxa placuta cu numar de inregistrare vehicule care nu se supun inmatricularii ………………………......37 lei.
(7) Se stabileste tariful chiriei (lei/mp) pentru urmatoarele spatii apartinand domeniului public al comunei, pe anul 2020, astfel:
-

Camin cultural sat Valea Macrisului ……………………………..500 lei/eveniment;
Camin cultural sat Grindasi …………………………………..…..400 lei/eveniment;
sala Club Camin Cultural sat Grindasi……………………………400 lei/eveniment.

(8) Taxa inchiriere Buldoexcavator catre persoane fizice/juridice……………………………………..100 lei/h.
(9) Taxa specială de salubritate pentru toti utilizatorii serviciului de salubritate de pe raza administrativ teritoriala a comunei
Valea Macrisului, respectiv populatie, agenti economici, institutii publice, dupa cum urmează:
a) Pentru populatie – 6 lei/persoana/luna;
b) Pentru agenti economici – 50 lei + TVA/luna, pentru fiecare punct de lucru;

VIII. SANCTIUNI
Se actualizează limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.3 și 4, ), conform articolului 491 din Legea 227/2015 privind
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, cu indicele de inflație pe anul 2017,( 1,34 %), astfel:
(1) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 74 lei la 296 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b)
cu amendă de la 296 lei la 738 lei. ( art. 493 alin. 3 din Codul fisxal)
(2) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a
abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 344 lei la 1673 lei.
( art. 493 alin. 4 din Codul fiscal).
(2.1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult
15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 530 la 2651 lei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Contrasemnează
Secretar comună
Tatu Anicuţa
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