ROMANIA
,ruDETUL DIMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARARE

privind stabilirea impozitelor gi taxelor localeo precum gi a taxelor speciale in
orasul Gaesti pentru anul2016
Consiliul Local Gaesti Judetul Dimbovita
Avind in vedere:
- expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore;
- raportul nr. 17639/06.11.20f 5. intocmit de Serviciul buget-contabilitate,
impozite si taxe locale din cadrul primariei Gaesti prin care se propune stabilirea impozitelor si
taxelor locale precum si a taxelor speciale in orasul Gaesti pentru anul 2016 ;
- avizul comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat din
cadrul Consiliului Local Gaesti;
- prevederile art. 56, art. 120 alin. 1, art. 121 alin. I si 2 si art. 139 alin. 2 din
Constitutia Romaniei republicata;
- prevederile art.20 si 28 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
- prevederile art. 27 ,art.36 alin. 1 , alin.2lit. b, alin.4lit.c din Legea
nr.21512001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 6 alin. I si 2 din Legea nr. 5212003 privind transparenta
decizionala in administratia publica;
- prevederie art. 5 alin. I lit. a si alin. 2 , art. 16 alin. 2, art. 20 alin. 1, lit. b
art.27 si art.30 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.22712015 privind Codul fiscal;
- prevederile art. 344 din Legea nr. 20712015 privind codul de procedura
Fiscala;
- prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr,28712009 privind codul civil cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.20212010 privind unele masuri privind accelerarea
solutionarii proceselor, Legii nr,7ll20ll pentru punerea in aplicare a Legii nr.28712009
privind Codul civil si Legea nr.12712013 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.l2l/2011 privind modificarea si completarea unor acte normative;
- prevederile ordonantei de urgenta nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru;
- prevederile Legii nr. ll7ll999 privind taxele extrajudiciare de timbru
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2812008 privind registrul agricol cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 19 si art.20 din Ordonanta Guvernuluinr.Tll2002 privind
organizarea si functiolarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat
de interes local cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 6 lit. b din Ordonanta Guvernului nr. gg/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata cu modificarile si completarile ulterioare;
- incadrarea razei administrativ teritoriale a orasului Gaesti pe zone si
categorii de folosinta situate in intravilanul localitatii aprobata prin Hotarirea Consiliului
,
Local;
In temeiul art. 45 alin. 2 lit. c si art. 115 alin. I lit. b din Legea administratiei
publice locale nr.2l5l200l cu modificarile si completarile ulterioare
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HOrAnAgrE:
Art.

I Se stabilesc impozitele, taxele locale precum gi taxele speciale pentru anul 2016, dup6 cum

urmeazd:.

Capitolul I - Impozitul si taxa pe clddiri
Art. 2 Reguli generale previzute de art. nr. 455 din Legea nr.

22712015

fiscal

privind Codul

(1) Orice persoand care are in proprietate o clidire situatd in Rom6nia datorcazdanual impozit
pentru acea clSdire, exceptdnd cazulin care in prezentul titlu se prevede diferit.
(2) Pentru clldirile proprietate publicd sau privati a statului ori a unitdlilor administrativteritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosin{i, dup[ caz, oricdror entit6li,
altele decAt cele de drept public, se stabilegte taxa pe clddiri, care reprezintd sarcina fiscald a
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosint[, dupd caz, in conditii
similare impozitului pe clldiri.
(3) Conform art. nr. 456,alineat (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, impozitul pe
clddirile aflate in proprietatea persoanelor fizice gi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de
servicii turistice cu caracter sezonier, pe o duratd de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, se
reduce cu 50o/o. Reducerea se aplicd in anul fiscal urmdtor celui in care este indeplinit6 aceast6
condi{ie.

Art. 3 Impozitul

pe clidirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
(1) Conform art. 457 alineat (1) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, pentru clidirile
reziden{iale 9i cl6dirile-anex[, aflate in proprietatea persoanLlo. frzice, impozitui pe cl[diri se
calculeazd prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08oh-0,2oh, asupra valorii impozabile
a cl[dirii. La
nivelul orasuluiGaesti pentru anul2016 se stabileste cota de 0,0gyo.
(2) Valoarea impozabili a clidirii, exprimatd in lei, se determind prin inmullirea suprafelei
construite desfbgurate a acesteia, exprimatf, in metri pdtrali, cu valoarea impozabila
corespunz6toare,
exprimatd in lei/mp, din anexa nr.l care face parte integrantd din prezentut raport.
(3) In cazul unei clSdiri care are perelii exteriori din mateiiale diferite, pentru
stabilirea valorii
impozabile a clddirii se identifici in tabelul din anexa nr. l, valoarea impozabil6
cea mai mare
corespunzdtoare materialului cu ponderea cea mai mare.
(4\ Dacd' dimensiunile exterioare ale unei clSdiri nu pot fi efectiv masurate pe
conturul exterior,
atunci suprafala construitd desfbguratd a clddirii se determinl prin inmullirea
,up.uf.1.i utile a cladirii
cu un coeficient de transformare de 1,4.
(5 Valoarea impozabilS a clddirii se ajusteazd in func1ie de rangul localitalii
gi zona in care este
amplasatd cladirea, prin inmulfirea valorii determinate conform alin. (2J-(+;,
cu coeficientul de corectie
corespunzdtor, prevdzut in tabelul urmdtor, orasul Gaesti se incadreaza
in rans III:

Tabel nr.1
Zona in cadrul localittrtii

Rangul localiti(ii

_,!

III
)10

A

d

,zo
2,10
2,00

(7) In cazul unui apartament amplasat intr_un bloc cu mai mult
de 3 niveluri gi 8 apartamente,
coeficientul de coreclie prevdzut la alin. (6) se reduce cu 0.10.
(8) Valoarea impozabira a crddirii, se reduce in functie
de anul termindrii acesteia, dup6 cum

urmeaz6:
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I ianuarie a anului
referin!6;
fiscal de
b) cu 30%, pentru clddirea care are o vechime cuprinsi intre 50 de ani qi 100 de ani inclusiv, la
data de I ianuarie a anului fiscal de referin{i;
c) cu l0%, pentru clddireacare are o vechime cuprinsiintre 30 de ani gi 50 de ani inclusiv, la
data de I ianuarie a anului fiscal de referinti.
a) cu 5002, pentru clddirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de

Art. 4Impozitul pe clidirile nereziden{iale aflate in proprietatea persoanelor fizice
(1) Conform art. 458 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, pentru clddirile
nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clddiri se calculeazd prin aplicarea
unei cote cuprinse intre 0,2-1,3o/o asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5
ani anteriori anului de referin!6;
b) valoarea finalI a lucrlrilor de construcfii, in cazul clddirilor noi, consffuite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinfd;
c) valoarea clddirilor care rezultd din actul prin care se transferd dreptul de proprietate, in cazul
cl[dirilor dob6ndite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinla.
(2) Cota impozitului pe clddiri pentru anul 2016, se stabile;te la cota de 0,5 "h asupra valorii.
(3) Pentru clSdirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activitSli din domeniul agricol, impozitul pe clddiri se calculeazd prin aplicarea unei cote de 0,4%o
asupra valorii impozabile a clddirii.

(4) In cazul in care valoarea clidirii nu poate fi calculatd conform prevederilor alin. (1),
impozitul se calculeazd prin aplicarea cotei de 2o/o asupra valorii impozabile determinate conform art.
457.

Art. 5Impozitul pe clidirile cu destina{ie mixtl aflate in proprietatea persoanelor fizice
(1) Conform art. 459 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, in cazul clSdirilor cu
destinalie mixti aflate in proprietatea persoanelor frzice, impozitul se calculeazd prin insumarea
impozitului calculat pentru suprafafa folositd in scop rezidenlial conform art. 457 cu impozitul
determinat pentru suprafala folositd in scop nerezidenlial, conform art. 458.
(2)In cazul in care la adresa cl5dirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfdqoari
nicio activitate economicd. impozitul se calculeazd conform art. 457.
(3) Daca suprafelele folosite in scop rezidenlial gi cele folosite in scop nerezidenlial nu pot fi
evidenliate distinct, se aplici urmdtoarele reguli:
a) in cazul in care la adresa clddirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfdgoard
nicio activitate economic6, impozitul se calculeazi conform art.457;
b) in cazul in care la adresa clddirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfbgoari
activitatea economicf,, iar cheltuielile cu utilitdlile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfdgoard
activitatea economicd, impozitul pe clddiri se calculeazd conform prevederilor art. 458.

Art. 6 Cotele aplicabile in anul 2016
Cotele care se vor aplica la impozitul pe clddiri aflate in proprietatea persoanelor fizice sunt
cuprinse in anexa nr. la, care face parte integrantd din prezentul raport.
Art.7 Impozitul qi taxa pe clldirile detinute de personelor juridice
(1) In cazul impozitului gi a taxei pe clidirile delinute de persoanelor juridice, prevdzute la art.
460 din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cotele de impozitare se stabilesc pentru anul fiscal
2016 dupd cum urmeaz6:
(l) Pentru clddirile reziden{iale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele juridice, impozitul pe
clidiri se calculeazi prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,089/o-0,2yo asupra valorii impozabile a
cladirii. Pentru anul 2016, se stabile$te cora de impozitare de 0,2olo;
(2) Pentru clSdirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau de{inute de persoanele juridice,
impozitulltaxa pe clddiri se calculeazd, prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2oh-1,30lo, inclusiv,
asupra valorii impozabile a cl[dirii. Pentru anul 2016, se stabileqte cota de impozitare de 1,25 oh;
(3) Pentru clddirile nereziden{iale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele juridice.
utilizate pentru activitali din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clddiri se calculeazdprin aplicarea
unei cote de 0,4o/o asupra valorii impozabile a clddirii.
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(4) ln cazul clidirilor cu destina{ie mixtd aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul
se determind prin insumarea impozitului calculat pentru suprafala folositd in scop rezidenlial conform
alin. (l), cu impozitul calculat pentru suprafa{a folositd in scop nereziden{ial, conform alin. (2) sau (3).
(5) Conform art. nr. 460 alineat (6), din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal valoarea
impozabild a cladirii se actualizeazdo datd la 3 ani pebaza unuiraport de evaluare a clddirii intocmit
de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in visoare la
data evalu[rii.
(6) Prevederile alin. (6) din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal nu se aplicS in cazul
clddirilor care aparlin persoanelor fala de care a fost pronuntati o hot[rdre definitivi de declan$are a
procedurii falimentului.
(7) In cazul in care proprietarul clddirii nu a actualizatvaloarea impozabilI a clSdirii ?n ultimii
3 ani anteriori anului de referinfi, cota impozituluiltaxei pe clrdiri este 57o.
(8) Cotele impozitului/taxeipe clddiri pentru anul 2016 sunt cuprinse in anexa nr. 2, care face
parte integrantd din prezenta hotarire.

Capitolul II - Impoqitul si tala pe teren
Art.8 Reguli generale previzute de art. nr.463 din Legea

nr.22712015 privind Codul

fiscal

(l) Orice persoand care are in proprietate teren situat in Romdnia datoreazd. pentru acesta un
impozit anual, exceptdnd cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.
(2) Pentru terenurile proprietate publicd sau privati a statului ori a unitd{ilor administrativteritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare oriin folosinfd, dupd,caz, se stabilegte taxa pe
teren care reprezintd sarcina fiscald a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare
sau de folosinld. in conditii similare impozitului pe teren.
(3) Conform art. nr. 464, alineat (a) din Legea nr. 227 12015 privind Codul fiscal, impozitul pe
terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice qi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de
servicii turistice cu caracter sezonier, pe o duratd de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, se
reduce cu 50oh . Reducerea se aplicl in anul fiscal urmitor celui in care este indeplinitb aceast[
condilie.
Art. 9 Impozitul qi taxa pe terenurile amplasate in intravilan - terenuri cu construc(ii
(1) Conform art. nr. 465, alineat (1) din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal,
impozitul/taxa pe teren se stabilegte ludnd in calcul suprafata terenului, rangul localitdlii in care este
amplasat terenul, zona qi categoria de folosin{a a terenului, conform incadrdrii fbcute de consiliul local
iar conform alineat (2) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la
categoria de folosinfi terenuri cu construcfii, precum gi terenul inregistrat in registrul agricol la altFr
categorie de folosinla decdt cea de terenuri cu construclii in suprafald de pdnd la 400 mt, inclusiv.
impozitul/taxa pe teren se stabileqte prin inmul{irea suprafelei terenului, exprimatd in hectare, cu suma
corespunzdtoare prevdzuti in anexa nr. 3/a care face parte integrantd din prezenta hotarire si care
cuprinde nivelurile stabilite pentru anul fiscal 2016.
Art. 10 Impozitul gi taxa pe terenurile amplasate in intravilan, orice alti categorie de
folosinfl decAt cea de terenuri cu construc{ii
(1) Conform art. nr. 465, alineat (3) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal in cazul unui
teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altd categorie de folosinf6 dec6t cea de
terenuri cu construclii, pentru suprafala care depdqegte 400 m,, impoiitulltaxa pe teren se stabileqte
prin inmullirea suprafelei terenului, exprimatd in hectare, cu sumele corespunz6toare exprimate
in lei
pe hectar, prevdzute pentru anul 2016 in tabelul de la alineat (4), iar acest rezu,;at se inmullegte
cu
coeficientul de coreclie corespunzdtor rangului localit[1ii, care este III, adic6 cu si valorile finale
!,
sunt evidentiate in anexa nr.3/b care face parte integrant6prezenta hotarire.
(2) Conform prevederilor art.465 alin. (6) din Legea nr. 227 12015 privind Codul
fiscal, in cazul
contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasai in intravilan. inrbgistrat in registrul
agricol la
alt6 categorie de folosinld decdt cea de terenuri cu construclii, impoziiul pe teren se
calculeaz[
conform alineatului (l) doar in cazul cdnd indeplinesc, cumulati\t urm6toarele condilii:
a) auprevdzut in statut, ca obiect de activitate, agriculturi;
b) au inregistrate in eviden{a contabild venituri qi cheltuieli din desfb;urarea obiectului de
activitate prevdzut la lit. a).
Art. 11 Impozitul gi taxa pe terenurile amplasate in extravilan
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(l) In cazul impozitului gi a taxei pe terenurile amplasate in extravilan, prevf,zute la art.465,
alineat (7), din Legea 22712015, impozitul/taxa se aplicd valorile pentru zona D.
(2) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan se stabileqte prin inmullirea suprafelelor
exprimate in ha, cu valorile corespunzdtoare penru anul fiscal 2016, inmullite cu coeficientul de
coreclie in sumd de 2,10 prevf,zut la art. 457 , alineat (6) din Legea 22712015. valorile finale exprimate
in sume fixe fiind previzute in anexa nr. 3/c care face parte integrantd din prezenta hotarire .
Capitolul III - Impozitul pe miiloacele de transport
Art. 12 Reguli generale previzute de art. nr. 468 din Legea nr.

22712015

privind Codul

fiscal

(l)Orice persoand care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie
inmatriculaVinregistrat in Romdnia datoreazd un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu
exceplia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.
(2) lmpozitul pe mijloacele de transport se datoreazd pe perioada cAt mijlocul de transport este
inmatriculat sau inregistrat in Romdnia.
Art,13 Impozitul pe mijloacele de transport cu trac{iune mecanici
(l) In cazul impozitului pe mijloacele de transport cu tracliune mecanici, prevf,zute la art.470,
alineat (l) si (2) din Legea 22712015 privind Codul fiscal, nivelul impozitului pe mijloacele de
transport pentru anul fiscal 2016, sunt cele stabilite in tabelul de la alineat (2) din Legea 22712015 qi
sunt previzute in anexa nr.4la care face parte integrantl din prezenta hotarire. in cazul oricdruia
dintre autovehicule evidentiate in tabel, impozitul pe mijlocul de transport se calculeazd in funclie de
capacitatea cilindricd a acestuia, prin inmullirea fiecdrei grupe de 200 cmc sau frac{iune din aceasta cu
suma corespunzatoare din anexa nr,4la.
(2) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50olo, conform
hotir6rii consiliului local.
(3) in cazul unui atag, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.

Art. 14 Impozitul pe autovehiculele de transport marfi cu masa totali autorizati egall
sau mai mare de peste 12 tone
(l) In cazul impozitului pe mijloacele de transport marfb cu masf, totald autorizatd egald sau
mai mare de peste 72tone, previzut laart.470, alineat (5) si in cazul unei combinalii de autovehicule,
un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marl4 cu masa totald maximi autorizatd egald
sau mai mare de 12 tone, prevdzut la art.470, alineat (6), impozitul pe mijloacele de transport pentru
anul 2016 sunt cele din tabelele de la alineat (5) si (6) si sunt prevdzute in anexa nr.4lb care face
parte integrantb din prezenta hotarire.
Art.,l5Impozitul pentru remorci, semiremorci sau rulote
(1) In cazul impozitului prevdzut la art. 470, alineat (7), din Legea 22712015 privind Codul
fiscal, in cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combina{ie de
autovehicule prevdzut[ laart.470, alin. (6), nivelul impozitului pentru anul 2016 este cel prevdzut in
anexa nr.4lc, care face parte integrantd din prezentahotarire.
Art.16Impozitul pe mijloacele de transport pe api
(1) Pentru mijloacele de transport pe ap6, prevdzute laart.470, alineat (8) din Legea 22712015
privind Codul fiscal,nivelul impozitului pentru anul 2016 este cel cuprins in anexa nr.4ld, care face
parte integranti din prezenta hotarire.
Capitolul IV- Plata impozituluiltaxei
Art.l1 (1) Avdnd in vedere prevederile Legii 22712015 privind Codul fiscal, impozitele
cuprinse la capitolele I, II gi III, se datoreaz[ pentru intregul an fiscal de persoana care are in
proprietate clidirea, terenul si mijlocul de transport la data de 3l decembrie a anului fiscal anterior si
se pldtesc anual, in doud rate egale, pdnd la datele de 3l martie gi 30 septembrie inclusiv. Exceptie fac
taxa pe clddiri si teren, care se plitesc lunar, pdnd la data de 25 a lunii urmdtoare fiec6rei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare ori folosinld. in cazul dob0ndirii unei cl6diri, teren si mijioc de transport in cursul anului,
proprietarul acestuia are obligafia sd depund o noud declara{ie de impunere la organul fiscal local in a
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cdrui razd teritorialS de competen{a se afl6 terenul, in termen de 30 de zile de la data dobdndirii, gi
datoreazd impozit pe teren incepdnd cu data de I ianuarie a anului urmdtor. in cazul in care dreptul de
proprietate asupra bunurilor impozabile cuprinse la capitolele I, II gi III, este transmis in cursul unui an
fiscal, impozitul este datorat de persoana care deline dreptul de proprietate la data de 31 decembrie a
anului fiscal anterior anului in care se instraineazd.
(2) Impozitele taxele anuale prevdzute la capitolele: I, II gi III qi datorate aceluiaqi buget local
de cdtre contribuabili, de pdn[ la 50 lei inclusiv, se pldtesc integral pdn6la 31 martie 2016, conform

Legii 22712015,

Capitolul V - Bonificatia

Arf. 18 (1) Pentru plata cu anticipatie de cdtre persoanele

frzice, a impozitului pe cl5diri,
impozitului pe teren gi impozitului pe mijloacele de transport datorat pe intregul an, pdnl la 31 martie
inclusiv, a anului respectiv, se acordi o bonificatie de lloh.
(2) Pentru plata cu anticipatie de c[tre persoanele juridice a impozitului datorat cu titlu de
impozit pe clf,diri, datorat pe intregul an, pdnd la 3l martie inclusiv, a anului respectiv, se acordd o
bonificatie de 10o/o.

Capitolul VI - Taxa pentru eliberarea certificatelor. avizelor si a autorizatiilor
19 (l) Conform art.473 din Legea 22712015 privind Codul fiscal, orice persoand care
trebuie sd oblind un certificat, un aviz sau o autoriza{ie men{ionat[ in prezentul capitol trebuie sd

Art.

pldteasci o taxA la compartimentul de specialitate al autorit[1ii administra{iei publice locale inainte de
a i se elibera certificatul, avizul sau autoriza{ia necesarb.
(2) Pentru anul fiscal 2016, taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, aautorizaliilor
de construire gi a altor avize gi autorizali| se mentin la nivelul anului 2015 si sunt prevdzute in anexa
nr. 5/a, care face parte integrantd din prezenta hotarire.
(3) Orice persoand care trebuie sd oblin[ un certificat, aviz sau altd autorizalie prevlzutd in
prezentul capitol trebuie si plSteascd taxa menfionatd in acest capitol la compartimentul de specialitate
al autoritAtii administraliei publice locale, inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizafia
necesarS.

Capitolul
activititi

VII

-Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfisurarea unor

Art.20 (1) Conform art.475 din Legea 22712015 privind Codul

fiscal, se stabilesc taxele
pentru eliberarea autorizaliilor pentru desfbgurarea unor activitdli, pentru anul fiscal 2016 si sumele
sunt previzute in anexa nr. 5/b, care face parte integranti din prezenta hotarire.
(2) Orice persoani care trebuie si oblind o autorizafie prevdzuti in prezentul capitol trebuie sd
pldteascd taxa menfionatd in acest capitol la compartimentul de specialitate al autoritdlii administra{iei
publice locale, inainte de a i se elibera autorizalia necesard.

Capitolul VIII - Taxa pentru folosirea miiloacelor de reclaml si publicitate
Art.2l Taxa pentru serviciile de reclami qi publicitate
(1) Taxa se datoreazd conform art. nr. 477, alineat (1) din Legea 22712015 privind Codul fiscal.
de orice persoand care beneficiazd de servicii de reclamd qi publicitate in Rom6nia in baza unui
contract sau a unui alt fel de in{elegere incheiatd cu altd persoand datoreazd plata taxei prevdzute in
prezentul articol, cu exceplia serviciilor de reclamb gipublicitate realizate prin mijloacele de informare
in masd scrise gi audiovizuale.
(2) Cota taxei pentru servicii de reclamd gi publicitate pentru anul2016, se stabileqte la3%.
(3) Taxa pentru servicii de reclam[ gi publicitate se varsd la bugetul local, lunar, p6nd la data de
l0 a lunii urmdtoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestlri de serviciide reclamd gi

publicitate.

Art.22 Taxa pentru afigaj in scop de reclami gi publicitate
(1) Conform art' 478 alineat (l) din Legea 22712015 privind Codul fiscal, orice persoana care
utilizeazd, un panou, un afigaj sau o structurd de afigaj pentru reclamd gi publicitate, cu ixcep{ia
celei
care intrd sub incidentaart,4TT, datoreazd,plata taxei anuale prevdzute in prezentul articol c6tre
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bugetul local al comunei, al oragului sau al municipiului, dupd caz, in raza c1reialcdruia este amplasat
panoul, afigajul sau structura de afigaj respectivd.
(2) Taxa in cazul unui afigaj situat in locul in care persoana deruleazil o activitate economici gi
taxa in cazul oricdrui alt panou, afiqaj sau structurd de afigaj pentru reclamd sau publicitate, pentru anul
2016 se stabileste conform art.478 alineat (2)Legea227l20l5.
(3) Valoarea taxei pentru afigaj situat in locul in care persoana deruleazl o activitate economica
a
taxei
in cazul oricdrui alt panou, afigaj sau structurd de afigaj in scop de reclamd gi publicitate se
9i
calculeazl anual, prin inmullirea num[rului de metri p[tra{i sau a fracliunii de metru pdtrat asuprafefei
afigajului cu suma stabilit[ de consiliul local. Taxele prevdzute la alineat (l) se pldtesc anual in doud
rate egale, pdnd la datele de 31 martie gi 30 septembrie inclusiv, iar cele in cuantum de pind la 50 lei
inclusiv se plStesc integral pdnd la primul termen de plati gi consituie venit integral la bugetul local.
Art. 23 (1) ) Amplasarea afigajelor simple precum gi celor de reclamd qi publicitate se va
realizapebaza autorizaliei eliberate de autoritilile administraliei publice. Sunt interzise executarea gi
montarea firmelor 9i reclamelor frrd oblinerea in prealabil a autorizaliei de construire eliberate in

conformitate cu prevederile art.3lit. g din Legea nr.50/1991, republicatd, privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de construclii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(2) Taxele evidentiate la art.2l si 22, sunt prevdzute in anexa nr. 6, care face parte integrantb
din prezenta hotarire.

Capitolul IX - Impozitul pe spectacole
Art.24 (l) Conform art. nr. 480, alineat (l) din Legea

22712015 privind Codul fiscal, orice
persoand care organizeazd, o manifestare artisticS, o competilie sportivd sau altd activitate distractivi in

Romdnia are obligafia de a pl6ti impozitul prevlzut in prezentul capitol, denumit in continuare
impozitul pe spectacole.
(2) Impozitul pe spectacole se calculeazd prin aplicarea cotei de impozit la suma incasati din
vdnzarea biletelor de intrare gi a abonamentelor.
(3) in cazul unui spectacol de teatruo balet, operd, operet6, concert filarmonic, prezentarea unui
film, spectacol de circ sau orice competilie sportivd, pentru anul 2016, se stabileste cota de impozit de
2%

(4)

in

cazul oricdrei alte manifestdri artistice decdt cele enumerate la alin.(3), cota de impozit se

stabile te pentru anul 2016 la 5o/o,
(5) Impozitele prevdzute la alineatele (3) gi (4) sunt cuprinse in anexa nr. 7, care face parte
integrantd din prezenta hotarire.
(6) Impozitul pe spectacole se pldtegte lunar pdnd la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei
in care a avut loc spectacolul.

Capitolul X - Sanctiuni
Art.25 (1) Limitele amenzilor pentru anul fiscal 2016, sunt

cele prevdzute de art. 493, alin. (3),
(a) si (5) din Legea 22712015 privind Codul fiscal si sunt prevdzute in anexa nr.8, care face parte
integranti din prezenta hotarire.
(2) Constatarea contravenliilor gi aplicarea sancliunilor se fac de cltre primari gi persoane
imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritAtii administralieipublice locale.

Capitolul XI

-

Taxele iudiciare de timbru si taxele extraiudiciare de timbru

Art,26 (1) Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2016 in cazul taxelor extrajudiciare de timbru,
nr. 9, care face parte integrant[ din prezenta hotarire.
(2) Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2016 in cazul taxelor judiciare de timbru, sunt prevlzute
in anexa nr. 10, care face parte integrantd din prezenta hotarire.
Capitolul XII - Alte taxe locale
Art.27(l) 1) Pentru utilizarea temporard a locurilor publice se stabilesc nivelurile aplicabile in
anul fiscal20l6 pentru alte taxe locale, prevdzute laart.486 din Legea nr.227 privind Codul fiscal gi
care sunt prezentate in anexa nr. 11, care face parte integranti din prezentahotarire.
(2)La punctul 1 din anexd este cuprinsdtaxa pentru ocuparea domeniului public cu garajele
metalice iar la puncul 2 taxa pentru ocuparea domeniului public cu adlpost biciclete. tu*u r.
sunt prevdzute in anexa
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in functie de suprafala garajului sau adipostului, inmulfitl cu valoarea cuprinsd in anexa
qi
nr.12
se achit[ anual, in doud rate egale pdnd la datele de 31 martie qi 30 septembrie inclusiv, qi se
face venit integral la bugetul local.
(3) I.a punctul 5 din anexd este prevdzutd taxa pentru ocuparea domeniului public-parcare
calculeazd

taximetrigti, taxd care se instituie odatd cu eliberarea la cerere. de cltre administralia localS a
autoriza{iei pentru desfrqurarea activit[1ii de taximetrist conform dispoziliei primarului gi in
conformitate cu HCL. Cuantumul taxei este stabilitd in funcfie de numdrul de ore prestate de cdtre
taximetrist, normb intreagi sau jumltate de normd dupd caz, se datoreazd lunar gi termenul de platd
este ultima zi a lunii curente.
(4) Pentru taxele prev[zute la punctele 6,7,8,9, 10, 1 l,12,13, 14 Ii l9 procedura de calcul gi
plata este urmdtoarea. Solicitdrile se adreseazd in scris, - completare cerere tip - specific0ndu-se daca
este cazul, localia, suprafap, destinalia gi perioada pentru care se cere aprobarea ocupdrii locului
public iar in urma verificdrii gi avizirii cererilor de citre un reprezentant al compartimentului de
specialitate, solicitantul va primi acordullavizul sau refuzul. Taxa se va calcula ludnd in considerare
aspectele menlionate in cerere - suprafala, destinafia gi perioada - gi valorile prevdzute in anexa nr.l1.
Aceste taxe se achitd in mod anticipat ladata oblinerii acordului/avizului sau in cazul incheierii unui
contract, modalitatea de platd gi termenul sunt cele specificate in contract.
(5) Pentru taxele prevdzute la punctele 17 gi 18, solicit[rile se adreseazl in scris, - completare
cerere tip - prin prezentarea planului de situalie, documentaliei, autorizaliei de construire gi a avizelor
favorabile emise pentru efectuarea lucrdrilor gi in urma verificirii gi avizdrii cererilor de citre un
reprezentant al compartimentului de specialitate" solicitantul va primi acordullavizul sau refuzul. in
cazul acordului. taxele se calculeazd in conformitate cu valorile prevf,zute in anexa nr.12 gi se achitl
anticipat inceperii lucrdrii.
(6) La punctul 20 din anexd este prevf,zutf, taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale
administrativd, instituitd conform Legii nr. 12712013 privind aprobarea OUG nr. l2ll20l1 si art.283,
alineat 3^1 din Legea nr.57112003 privind Codul fiscal.
(7) Taxele prevdzute la alineat (1), se instituie gi se pl[tesc conform precizdrilor din anexa nr.
11.

Capitolul

XIII -

Tpxe speciale si tarife

Art.28 (1) in confonnitate cu art. 484 din Legea nr.227 privind Codul fiscal, serviciile publice
locale create in interesul persoanelor fizice gi juridice, pot adopta taxe speciale. Taxele speciale se
incaseazd numai de la persoanele fizice gi juridice care beneficiazl de serviciile oferite de
institulia/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare gi funclionare a
acesteia"/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sd efectueze presta{ii ce intrb in sfera
de activitate a acestui tip de serviciu. Taxele speciale sunt destinate satisfacerii scopurilor pentru care
au fost infiinlate gi constituie venituri proprii ale bugetului local sau ale bugetelor serviciilor publice
subordonate.
Se stabilesc taxele speciale gitarifele pentru anul fiscal 2016, dupd cum urmeazd:

a) Pentru o funclionare mai eficientd gi operativi a anumitor servicii ale institutiei,

in

intimpinarea cerinlelor cetdtrenilor, se instituie taxe/tarife speciale aplicate de serviciile qi birourile din
cadrul Primdriei Gaesti. Solicit[rile se adreseaza in scris iar in urma verificdrii qi avizdrii cererilor de
citre un reprezentant al compartimentului de specialitate, solicitantul va primi acordul/avizul sau
refuzul. Aceste taxe sau tarife se achitd in mod anticipat la data oblinerii acordului/avizului, in cazul
eliberirii/vizirii unei autorizalii, anticipat eliberdrii/vizdrli autoriza{iei sau anticipat serviciului prestat;.
Taxele speciale gi tarifele aplicate de serviciile gi birourile din cadrul Primdriei Gaesti, sunt
prezentale in anexa nr.12, care face parte integranta din prezenta hotarire.
b)Taxe speciale instituite pentru CASA DE CULTTIRA,,DUMITRU STANCIU", prevazute
in anexa nr. 13, care face parte integranta din prezen|ahotarire.
c) Taxe speciale instituite pentru ADMINISTRATIA PIETII prevdzute in anexa nr.14, care
face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
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Potrivit aft. 489 alin (5) din Legea nr.22712015 - Consiliul local poate majora impozitul pe
clddiri gi impozitul pe teren cu pdni la 500% pentru clSdirile gi terenurile neingrijite, situate in
intravilan. Criteriile de incadrare in categoria clSdirilor 5i terenurilor prevdzute de alin. 5 din acest
articol se adoptd prin hotdr6re a consiliului local. Clndirile gi terenurile care intrd sub incidenfa alin. 5
se stabilesc prin hotdrire a oonsiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii
stradale.

Criteriile de incadrare, care stau la baza relevdrii gi monitoriz[rii clddirilor qi terenurilor
prev[zute de alin. 5 din art. 489 al Legii 22712015, in urma ciruia se poate aplica majordri al
impozitului pe clSdiri gi pe terenuri, se vor aproba la proxima sedintd a consiliului local.
Capitolul XV- Scutiri acordate de Consiliul Local
Scutirile de la plata impozitelor si a taxelor locale, incep6nd cu anul fiscal 2016, acordate prin
hotdrdrea consiliului local, precum si procedurile de acodare a acestora sunt prevlzute in anexa nr. l5
care face parte integrantd din prezenta hotdrdre. Mentionlm cI in cazul in care Normele metodologice
de aprobare ale Legii nr.22712015 privind Codul fiscal, care pdni in prezent nu au fost publicate, vor
evidentia unele precizdriin privinta scutirilor, vom proceda la completarea/modificarea acestui capitol.

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obilga primarul orasului Gaesti,
Serviciul buget-contabilitate, impozite si taxe locale, SPCLEP, compartimentul comercial,
Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, serviciul administratie publica, registratura,
Arhiva si alte servicii din cadrul primariei Gaesti.
Art. 3 - Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 01.01.2016.

,'.,;*
\..*,

Contrasemneaz
Secretar,

Andrei C-amelia

\
Nr.
----:
Data.

2015.
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