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CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

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, electrice şi
încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau
încălzire

A.  Clădire  cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice
alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic

1000 600

B.  Clădire  cu  pereţii  exteriori  din  lemn,  din
piatră  naturală,  din  cărămidă  nearsă,  din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic

300 200

C.  Clădire-anexă  cu  cadre  din  beton  armat
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau
din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic

200 175

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic

125 75



E.  În  cazul  contribuabilului  care  deţine  la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
demisol  şi/sau  la  mansardă,  utilizate  ca
locuinţă,  în  oricare  dintre  tipurile  de  clădiri
prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.  În  cazul  contribuabilului  care  deţine  la
aceeaşi adresă încăperi  amplasate la 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

50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

ART. 457alin(6)

RANGUL LOCALITATII SI ZONA 

Coeficientul de corectie 

Zona in cadrul
localitatii

Rangul localitatii 

0 I II III IV V
A 1,10 1,05
B 1,05 1,00
C 1,00 0,95
D 0,95 0,90



CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art. 465 alin. (2)

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

- lei/ha -

IV V

A-teren intrav. cu iesirea principala la 
drumul satesc 863, de la Eftimie p. Si 
circ. Sanit. Veter, inclusiv pana la 
sediul primariei si loc. POSA L. 
,inclusiv

978 782

B-terenurile intravilane cu iesire
principala la drumul judetean

714
782 587

C-ter. Intrav. cu iesire principala
la;-DS411 de la Ivascu M. Si

Vlante M.la Batrinu N. Si
Burlacu G.inclusiv

-DS452 dela disp. Uman si
berlescu pana la Craciun

Casita inclusiv

-DS554, de la Lipoveanu M. Si
Roman I.pana la Urla T. Si

Jantea M. inclusiv

587 391

D- restul terenurilor intravilane 383 196



Impozitul pe terenurile amplasate in satul Gura Vaii , se delimiteaza pe doua zone in functie de accesul locuintelor la utilitatile existente astfel ;

ZONA A – locuintele cu acces la drum asfaltat  , ZONA B –locuintele cu acces la drumuri pietruite 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

Art. 465 alin. (4) 

- lei/ha -

Nr. crt.

Zon
a

Categoria de folosinţă

A B C D

1 Teren arabil 28 21 19 15

2 Păşune 21 19 15 13

3 Fâneaţă 21 19 15 13

4 Vie 46 35 28 19

5 Livadă 53 46 35 28

6
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră

28 21 19 15

7 Teren cu ape 15 13 8 0

8 Drumuri şi căi ferate x x x x

9 Teren neproductiv x x x x



Art. 465 alin (5)

COEFICIENTUL DE CORECTIE CORESPUNZATOR  IN FUNCTIE DE RANGUL LOCALITATII

Rangul localitatii Coeficientul de corectie
0 8,00
I 5,00
II 4,00
III 3,00
IV 1,10
V 1,00



IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Art. 465 alin. (6)

- lei/ha -

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosinţă

A

1 Teren cu construcţii 31 0 0 0

2 Teren arabil 50 0 0 0

3 Păşune 28 0 0 0

4 Fâneaţă 28 0 0 0

5
Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt. 5.1

55 0 0 0

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0

6
Livadă pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt. 6.1

56 0 0 0

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 0

7
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1

16 0 0 0

7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de 
ani şi pădure cu rol de protecţie

X x x x

8
Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole

6 0 0 0

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 0 0 0

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0



10 Teren neproductiv 0 0 0 0

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.470 alin. (2) 1)

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

1
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de până la 1600 cm3, inclusiv

8

2
Motociclete,tricicluri si cvatricicluri cu capacitate cilindrica de peste 
1600 cm3

9

3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 
inclusiv

18

4
Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrică  între  2001  cm3 şi  2600  cm3

inclusiv
72

5
Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrică  între  2601  cm3 şi  3000  cm3

inclusiv
144

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
7 Autobuze, autocare, microbuze 24

8
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone, inclusiv

30

9 Tractoare înmatriculate 18
II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 83

1



Art. 470 alin. (5) 2)

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă

Impozitul
(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie
pneumatică sau echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele 
motoare

I două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1169
5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169

II 3 axe

1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1472
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1472
7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1472

III 4 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1545
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 2291
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 2291
6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291

2



Art. 470 alin. (6)3

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată
egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă

Impozitul
(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie
pneumatică sau echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele 
motoare

I 2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1310
9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310

II 2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1429
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1984
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 3012
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 3012
9 Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012

III 2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2986
3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986

3



IV 3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 2679
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963
4 Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963

V 3+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 2283
4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283

Art. 470 alin. (7)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
Impozit

- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52

d. Peste 5 tone 64

Art. 470 alin. (8)

Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21



2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56

3. Bărci cu motor 210

4. Nave de sport şi agrement 560

5. Scutere de apă 210

6. Remorchere şi împingătoare: X

a) până la 500 CP, inclusiv 559

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398

d) peste 4000 CP 2237

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 
3000 de tone, inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490



CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Art. 474 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul 
rural (mai mica cu 50 % fata de urban)

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

a) până la 150 m2, inclusiv 3

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 4

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 5

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 6

e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 7

f) peste 1000 m2 7+ 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2

Art.474alin.(3)

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a
unei autorizatii de construire

30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei
initiale

Art. 474 alin. (10)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
6 lei m2 afectat



Art. 474 alin. (14)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe 
căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

8 lei m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art. 474 alin. (15)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, 
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu

13 lei,  pentru fiecare racord

Art.474 alin. (4)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către 
primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judeţean

15 lei, 

Art. 474 alin. (16)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă

9 lei, 

Art. 475 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
20 lei, 

Art. 486 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 
consiliile locale

14 lei, pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2

Art.475 alin. (2)

Taxa pentru eliberarea atestatului de producator si a 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
vegetal 

4 lei

12 lei



Art. 475 alin. (3)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

120 lei

art.470alin.(5).

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru 
o cladire rezidentiala 

0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru
o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta

0,5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

Taxa  pentru  eliberarea  autorizatiei  de  construire  pentru
orice alta constructie inclusisv instalatiile aferente

1 % din val. autorizata a lucrarilor de constructiei

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau
partiala a unei constructii

0,1% din valoarea impozabila a constr.

Art 470 alin(8)

Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire 
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizatiei initiale 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Art.478 alin. (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în
locul  în  care  persoana
derulează  o  activitate
economică

32 lei



b)  în cazul  oricărui  alt  panou,
afişaj  sau  structură  de  afişaj
pentru reclamă şi publicitate

23 lei

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art.481 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă

a) 1%  din valoarea încasată din vînzarea biletelor și abonamentelor, pentru spectacol 
de teatru,balet,operă,concert filarmonic sau altă manifestare muzică, prezentarea unui 
film la cinematograf, spectacol de circ,sau orice competiție sportivă internă sau 
internațională.

1 %

b) .- 2,5 % pentru oricare altă manifestare artistică decît cele  enumerate mai sus.
2,5 %

CAPITOLUL XI – SANCŢIUNI



LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493 alin. (3)
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la  279 lei, iar cele de la lit. b) cu 
amendă de la 279 lei la 696 de lei

Art. 493 alin. (4)
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a 
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
325 de lei la 1578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art. 493 alin. (5)

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează
cu 300%.

II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Nr. crt.
Extras din norma juridică

- lei - 



CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii

prestate de unele instituţii publice

1

Eliberarea de către Primarie,care, în exercitarea
atribuţiilor  ,este   în  drept  să  certifice  anumite
situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt
sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care
se plăteşte  o  altă  taxă  extrajudiciară  de  timbru
mai mare

2 lei

2

Eliberarea  certificatelor  de  proprietate  asupra
animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani 2 lei

- pentru animale peste 2 ani 2 lei

3

Certificarea  (transcrierea)  transmisiunii
proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal,
în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani 2 lei

- pentru animale peste 2 ani 6 lei

4
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a
schimbării numelui şi  sexului

17 lei

5
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a
desfacerii căsătoriei

2 lei 

6
Transcrierea,  la  cerere,  în  registrele  de  stare
civilă române, a actelor de stare civilă întocmite
de autorităţile străine

2 lei

7
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere,
a actelor de stare civilă

2 lei



8
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul
celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2 lei

9 Taxa de divort pe cale administrativa 550 lei

CAPITOLUL III

 TAXE PENTRU EXAMINAREA CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE INVEDEREA OBTINERII PERMISELOR DE
CONDUCERE

1
Taxa  de  examinare  a  candidatilor  in  vederea
obtinerii  permisului  de  conducere  pentru
categoriile A,A1,B,B1,si B+E

6 lei

2

Taxa de examinare a candidatilor in vederea
obtinerii permisului de conducere pentru

categoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E
Tb,Tv

28 lei

3

Taxa  de  examinare  a  candidatilor  in  vederea
obtinerii permisului de conducere carora le-a fost
anulat  permisul  de  conducere  ,  precum  si
persoanelor  care  au  fost  respinse  de  3  ori  la
examenul  pentru obtinerea aceleiasi  categorii  a
permisului de conducere

84 lei

CAPITOLUL IV

TAXE PENTRU INMATRICULAREA AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR

1
Taxa  de  inmatriculare  de  permanenta  sau
temporara a autovehiculelor si remorcilor pana la
3500kginclusiv

60 lei

2
Taxa  de  inmatriculare  de  permanenta  sau
temporara  a  autovehiculelor  si  remorcilor  mai
mare de 3500kg

145 lei



CAPITOLUL X    

  ALTE TAXE LOCALE (ART. 486)

1

Taxa  zilnica  pentru  utilizarea  temporara  a
locurilor  publice  si  pentru  vizitarea  muzeelor,
caselor  memoriale  sau a monumentelor  istorice
de arhitectura si arheologie

3 lei

2
Taxa  zilnica  pentru  detinerea  sau  utilizarea
echipamentelor  destinate  in  scopul  obtinerii  de
venit 

7 lei

3 Inregistrarea contractelor de arenda 3 lei/contract

4

Inchiriere salon nunti:

         a.-salon nou

         b.-salon vechi

402 lei/eveniment(nunta)

201 lei/eveniment(botez ,s.a.)

242 lei/eveniment

5 Taxa depozitare materiale pe domeniul public 1 leu/mp/zi

6 Taxa eliberare caiet de sarcini c.val.cheltuieli intocmire

7 Taxa garantie (in cazul inscr.la licitatie) 10 % din valoarea lucrarii

8 Taxa comert stradal 10 lei/zi

9 Taxa chirie  microbuz 1,20 lei /km

Inregistrarea  vehiculelor  nesupuse
inmatricularii 

10 Pentru vehicule sub 750 kg.

                a.-Contravaloare numar inregistrare 22 lei

                b.-eliberare certificat inregistrare 22 lei

                c.-taxa inregistrare 22 lei

11 Pentru vehicule intre 750 si 3500 kg.

                a.-c.val.numar inregistrare 32 lei



                b.-eliberare certificat inregistrare 55 lei

               c.-taxa inregistrare 57 lei

12 Pentru vehicule mai mari de 3500 lei

               a.-contravaloare numar inregistrare 32 lei

               b.-eliberare certificat inregistrare 55 lei

               c.-taxa inregistrare 114 lei

12 Concesiune teren pentru construire locuinta 0,128 lei/mp-pret pornire licitatie

PRIMAR INTOCMIT

SINCAN VASILE COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
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Nr.5636  din 31.10.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare cu privire la  arobarea nivelurilor impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2017

Proiectul de hotarare initiat si supus  dezbaterii  dvs. pentru analizare si 
aprobare, regementeaza un domeniu de importanta majora pentru activitatea autoritatii
publice locale,intrucat de modul cum vom forma bugetul, incasa si gestiona banii 
colectati din impozitele si taxele locale depinde atat desfasurararea normala a 
activitatii autoritatii si serviciilor publice locale cat si dezvoltarea unitatii 
administrativ teritoriale in anul in curs.

Proiectul de hotarare  ale la baza prevederile legale in vigoare, respectiv legea 
nr. 227/2015 privind  Codul fiscal, Normele de aplicare a acestuia si  Codul de 
procedura fiscala.

Pentru anul 2017, propunem aplicarea nivelurilor prevăzute în legea nr. 
227/2015 astfel încît să se mențină, acolo unde este posibil, nivelul impozitelor și 
taxelor locale stabilit pentru anul 2016,deci nu se propun majorări.

Drept pentru care supun analizei si aprobarii Consiliului local propunerile 
cuprinse in proiectul de hotarare susmentionat.

Primar,
ŞINCAN VASILE

L.S.___________________
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