ROMÂNIA
JUDEȚUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL BOISOARA

HOTĂRÂREA Nr. 45
Privind: valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe
asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Boisoara,
în anul 2017

Consiliul local al Comunei Boisoara, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 29.11.2016 la care participa un numar de 9 consilieri din totalul de 9
consilieri in functie;
Vazand ca prin Hotararea nr. 16 din 07.09.2016,dl. BACIU EMIL a
fost ales presedinte de sedinta ;
Luând act de raportul Compartimentului impozite si taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3091/23.11.2016,
expunerea de motive a primarului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu
nr.3092/23.11.2016,
In conformitate cu prevederile legii Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal cu modificările și completările ulterioare, Titlul X privind impozitele
şi taxele locale, art.491 alin.2 ,Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor
masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol ;
În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al
prevederilor art. 45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un
numar de voturi 9 pentru adopta urmatoarea :
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe
asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în comuna Boisoara,
începând cu anul 2017, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr. 1 la
prezenta.
Art.2. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de
transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până
la
31
martie
şi
30
septembrie
inclusiv.

Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1), contribuabilii datorează
majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport,
datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau
juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la
primul termen de plată.
Art.4. În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie
până la data de 31.03.2017 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi
a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie în cuantum
de 10%, cu excepția art.3.În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2017 a impozitului pe clădiri, a
impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o
bonificaţie în cuantum de 10%, cu excepția art.3.
Art. 5. Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a
anului, mai mici de 10 lei, inclusiv, se anulează, conform art. 266 alin. (5)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Plafonul se aplică
totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de către debitori.
Art. 6. Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale a
contribuabililor persoane fizice/juridice care se încadrează în prevederile
Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi
taxelor locale, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare conform Anexei nr. 2 la prezenta.
Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2017.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul Comunei Boisoara, Compartimentul de impozite si taxe si
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei
Boisoara, Instituţiei prefectului judeţului Valcea in vederea exercitarii
controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisarea la
sediu si pe situl institutiei www. primaria-boisoara.ro.
BOISOARA -29.11.2016

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BACIU EMIL

CONTRASEMNEAZA,
p. SECRETAR,
MOHANU MARIOARA

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 45/29.11.2016
TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE ,TAXELE LOCALE ŞI
AMENZILE, STABILITE ÎN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL
2017.
Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri
A. Persoane fizice
1. CLĂDIRE REZIDENŢIALĂ - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite
pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale
unei persoane sau familii;
Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a clădirii.
Art. 457. (2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea
suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/m2 , din tabelul următor:
Tipul clădirii
Valoarea impozabilă - lei/m2 -

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
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
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
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
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
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

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii
cumulative)
1000

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice sau
încălzire

300

200

200

175

125

75

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

600

locuinţă, în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit.A-D
(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din material diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai
mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusive ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la
subsol sau la mansardă,exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi
teraselor neacoperite.
(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior,
atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a
clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de
corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Având în vedere faptul că localitatea Boisoara este comuna de rangul IV si V, se vor aplica
următorii coeficienţi de corecție dupa cum urmeaza :
Zona in cadrul localitatii
Rangul localitatii
IV
A

V

1,1(sat de
1,05(sate
resedinta)
componente)
B
1,05
1,00
(7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), se
reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
2.CLĂDIRE NEREZIDENŢIALĂ - orice clădire care nu este rezidenţială;
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote 1 % asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă
Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități
din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra
valorii impozabile a clădirii.
3. CLĂDIRE CU DESTINAŢIE MIXTĂ - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi
nerezidenţial ;
Art.459
(1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate înproprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial
conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform
art. 458.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliufiscal la care nu se desfășoară
nicio activitate economică, impozitul secalculează conform art. 457.
B. Persoane juridice
Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile
a clădirii.
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1 %, asupra valorii impozabile a
clădirii.
Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate
pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial, cu
impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
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 4
aflate în vigoare la data evaluării.
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani
anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
Impozitul pe teren și taxa pe teren
•

Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum și terenul înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în
suprafață de până la 400 m² , inclusiv, se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona in
cadrul
localitatii

IV

A
B

889
X
•

Rangul localitatii
2016
V
IV
X
534

889
X

2017
V
X
534

Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafața
care depășește 400 m2, se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN –
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII
Nr
crt

Zona
Categoria
de folosinţă

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2016
-lei/ha **)-

NIVELURILE
PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL
2017
-lei/ha**)-

Zona A
-rol/ron28
21
21
46
53
28

1
2
3
4
5
6

Zona B
-rol/ron21
19
19
35
46
21

Zona A

Teren arabil
28
Păşune
21
Fâneaţă
21
Vie
46
Livadă
53
Pădure sau alt teren cu
28
vegetaţie forestieră
7 Teren cu ape
15
13
15
8 Drumuri şi căi ferate
x
x
X
9 Neproductiv
x
x
X
Având în vedere faptul că localitatea Boisoaraeste comuna de rangul IV si V, se vor aplica
următorii coeficienţi de corecție dupa cum urmeaza :
Rangul localitatii
IV
V
•

Coeficientul de corectie
1,10(sat de resedinta)
1,00(sate componente)

Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren
se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
- lei/ha NIVELURILE
NIVELURILE
APLICABILE
PROPUSE
Nr. Zona
IN ANUL FISCAL 2016
PENTRU ANUL
crt.
FISCAL 2017
Categoria de folosinta
1
2
3
4

Teren cu constructii
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat cea
5
prevazuta la nr. crt.5.1
5.1 Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea
6
prevazuta la nr. crt.6.1
Livada pana la intrarea pe
6.1
rod
Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera, cu
7
exceptia celui prevazut la nr.
crt.7.1

31
50
28
28

31
50
28
28

55

55

X

X

56

56

X

X

16

16

Zona B
21
19
19
35
46
21
13
x
x

Padure in varsta de pana la
7.1 20 de ani si padure cu rol de
protectie
Teren cu apa, altul decat cel
8
cu amenajari piscicole
8.1 Teren cu amenajari piscicole
9 Drumuri si cai ferate
10 Teren neproductiv

X

X

6

6

34
X
x

34
X
x

Având în vedere faptul că localitatea Cîineni este comuna de rangul IV si V, se vor aplica
următorii coeficienţi de corecție dupa cum urmeaza :
Rangul localitatii
Coeficientul de corectie
IV
1,10(sat de resedinta)
V
1,00(sate componente)
D. În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, dacă
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli
din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a) impozitul/taxa pe teren se
calculează conform prevederilor punctului C (adică ca și în cazul impozitului/taxei pe
teren pentru terenul amplasat în extravilan ).
Impozitul pe mijloacele de transport
Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport,
conform celor prevăzute în continuare :
•

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de
200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor :
Nr.
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
crt.
I.Vehicule inatriculate(lei/200cmc sau fractiune din aceasta)
1
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme
cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc,
inclusiv
2
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea
cilindrică de peste 1.600 cmc
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601
cmc şi 2.000 cmc inclusiv
4
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001
cmc şi 2.600 cmc inclusiv
5
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601
cmc şi 3.000 cmc inclusiv
6
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001

Lei/200 cmc

8

9
18
72
144
290

cmc
7
Autobuze, autocare, microbuze
8
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
9
Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1
Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800
cmc
1.2
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică> 4.800
cmc
2
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul pe mijlocul
50 %, conform art. 470 .

24
30
18
Lei/200 cmc
4
6
50 lei/an
de transport se reduce cu

În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective, conform art. 470.
•

În cazul unui autovehicul de transport de 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:

Art.470 alin.(5)
Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai
mare de 12 tone*
:Impozit
. . ■ ’ - .
I ■
Lei/an
Numarul axelor

I. Vehicule cu doua axe

Axe motoare cu
sistem de
suspensie
Pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie
pentru axele
motoare

1. Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

133

2. Masa nu mai putin de 13 tone, dar nu mai mult de 14
tone
3. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

133

376

376

517

4. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

517

1169

5

517

1169

II Vehicule cu 3 axe
. 1. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

133

231

2. Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

231

474

Masa de cel putin 18 tone

3. Masa nu mai putin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone

474

615

4. Masa nu mai putin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

615

947

5. Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu, mai mult de 25 de tone

947

1472

6. Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

947

1472

7

947

1472

1. Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

615

623

2. Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone

623

973

3. Masa nu mai putin de 27 de tone, da/ riu mai mult de 29
de tone
4. Masa nu mai putin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31
de tone
5. Masa nu mai putin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32
de tone

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

Masa de cel putin 26 tone

III. Vehicule cu 4 axe

Masa de cel putin 32 tone

6

În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele
de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Art.470 alin.(6)
Compinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu
masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone *)
Impozit
In lei/an
Numarul axelor si masa totala
maxima autorizata

Axe motoare cu
sistem de suspensie
Pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

0

0

I Vehicule, cu 2+1 axe
1.

Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

2.

Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

3.

Masa nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

60

4.

Masa nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 de
tone
Masa nu mai putin de 20 de tone, dar nu mai mult de 22 de
tone

60

137

137

320

5.
6.

Masa nu mai putin de 22 de tone, dar nu mai mult de 23
de tone

320

414

7.

Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25
de tone

414

747

8.

Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai mult de 28
de tone

747

1310

9

Masa de cel putin 28 tone

747

1310

II Vehicule cu.2+2 axe
.
1. Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25
de tone

128

299

2.

Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26
de tone

299

491

3.

Masa nu mai putin de 26 de tone, dar nu mai mult de 28
de tone

491

721

4.

Masa nu mai putin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29
de tone

721

871

5.

Masa nu mai putin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31
de tone

871

1429

6. Masa nu mai putin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33
de tone
7. Masa nu mai putin de 33 de tone, dar nu mai mult de 36
de tone

1429

1984

1984

3012

Masa nu mai putin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de
tone
Masa de cel putin 38 tone

1984

3012

1984

3012

8.
9

III. Vehicule cu 2+3 axe
1.

Masa nu mai putin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38
de tone

1579

2197

2.

Masa nu mai putin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40
de tone

2197

2986

3

Masa de cel putin 40 tone

2197

2986

IV Vehicule cu 3+2 axe
.
1. Masa nu mai putin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38
de tone

1395

1937

2.
3.
4

Masa nu mai putin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40
de tone
Masa nu mai putin de 40 de tone, dar nu mai mult 44 de
tone

1937

2679

2679

3963

Masa de cel putin 44 tone

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

V Vehicule cu 3+3 axe
1. Masa nu mai putin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de
tone
2. Masa nu mai putin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de
tone
3. Masa nu mai putin de 40 de.tone,dar nu mai muIt de 44 de
tone
4 Masa de cel putin 44 tone

D.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:

Art.470 alin.(7)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totala maxima autorizata

a. Pana la 1 tona,

NIVELURILE
APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2016

NIVELURILE
aprobate
PENTRU ANUL
FISCAL 2017

Taxa, in lei

Impozitul, in lei

9

9

rganelle

b. Peste 1 tona,

rgane mai mult de 3 tone

34

34

c. Peste 3 tone,

rgane mai mult de 5 tone

52

52

64

64

d. Peste 5 tone
•

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzătoare din tabelul următor:
Mijlocul de transport pe apa
a.Luntre, barci fara motor folosite pentru
pescuit si uz personal

Impozit –lei21

b.Barci fara motor folosite in alte scopuri
c. Barci cu motor
d.Scutere de apa

56
210
210

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism,a autorizatiilor
de construire si a altor avize si autorizatii

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art.474 alin.(1)

Taxa
pentru
eliberarea
certificatului de urbanism, în
mediu urban

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism
a) Până la 150 m², inclusiv
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv
f) Peste 1.000 m²
Art.474,alin(3) taxa pentru prelungirea unui
certificate de urbanism este egala cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de
urbanism sau a autorizatiei initiale
Art .474,alin(4) taxa pentru avizarea certificatului
de urbanism de catre comisia de urbanism ,de catre
primar sau de catre structurile dec specialitate
Art.474,alin(5) Taxa pentru eliberarea unei
autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala
sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea
autorizata a lucrarilor de constructii
Art.474,alin(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei
de construire pentru alte constructii decat cele
mentionate la alin (5) este egala cu 1% din valoarea
autorizata a lucrarilor de constructie ,inclusive
valoarea instalatiilor aferente
Art.474 alin(8)Taxa pentru prelungirea unei
autorizatii de construire este egala cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau
autorizatiei initiale
Art.474 alin(9)Taxa pentru eliberarea autorizatiei
de desfiintare ,totala sau partiala a unei constructii
este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita
pentru determinarea impozitului pe cladiri

NIVELURILE
APLICABILE

NIVELURILE
aprobate

IN ANUL FISCAL
2016
Taxa, în lei

PENTRU ANUL
FISCAL 2017
Taxa, în lei

6
6
7
7
9
9
12
12
14
14
14 + 0,01 lei/m² pentru 14 + 0,01 lei/m² pentru
fiecare m2 care depăşeşte
fiecare m2 care
1.000 m²
depăşeşte 1.000 m²
30%

30%

15 lei

15 lei

0,5%

0,5%

1%

1%

30%

30%

0,1%

0,1%

Art.474 alin.(10)

Art.474 alin.(14)

Art.474 alin.(15)

Art.474 alin.(4)

Art.474 alin.(16)

Taxa
pentru
eliberarea
8 lei pentru
fiecare m2 afectat
autorizaţiei de foraje sau
excavări
Taxa
pentru
eliberarea
autorizaţiei de construire pentru
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii
8 lei pentru fiecare m2
de expunere, situate pe căile şi în
de suprafaţă ocupată de
spaţiile publice, precum şi pentru
construcţie
amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi
reclamelor
Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţele
13 lei pentru
publice de apă, canalizare, gaze,
fiecare racord
termice,
energie
electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu
Taxa
pentru
avizarea
certificatului
de urbanism de
către comisia de urbanism şi
15
amenajarea teritoriului, de către
Organel sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului
judeţean
Taxa
pentru
eliberarea
9
certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă

8 lei pentru
fiecare m2 afectat

8 lei pentru fiecare
m2 de suprafaţă
ocupată de
construcţie

13 lei pentru
fiecare racord

15

9

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati
Nivelurile aplicabile
Nivelurile
in anul fiscal 2016
aprobate pentru
anul fiscal 2017
Art.475 alin.(1)
Taxa pentru
eliberarea
20
20
autorizatiilor
sanitare
de
functionare

Art.475 alin.(2)

Taxa pentru eliberarea atestatului
de producător
Respective
carnet
de
comercializare
a
produselor
agricole

69
80

Art.475 alin.(3)

Art.478 alin.(2)

Taxa pentru eliberarea/vizarea
anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea
activităţii
de
alimentaţie publică
a)pana la 4000 lei pentru o
suprafata de pana la 500 mp
b)intre 4000-8000 lei pentru o
suprafata mai mare de 500 mp

Taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate:

500

NIVELURILE
APLICABILE
IN ANUL FISCAL
2016
- lei/m2 sau fracţiune
de m2 –

500

NIVELURILE
aprobate
PENTRU ANUL
FISCAL 2017
- lei/m2 sau
fracţiune de m2 -

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

32

32

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

23

23

VI. Impozitul pe spectacole
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor ,după cum urmează:
a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţie sportivă internă sau internaţională;
b) 5 % în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a).
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi
autorizare de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg.
60
60
Inclusiv
b)Taxe inmatriculare remorci
30
30
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg
145
145
Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
9
9
neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
414
414

ALTE TAXE LOCALE
Pentru buna desfasurare a activitatii , Consiliul Local poate institui si alte taxe locale .
Pentru anul fiscal 2017 s-au propus instituirea urmatoarelor taxe :
ALTE TAXE LOCALE

Taxa anuala pentru vehicule lente
Taxa pentru masuratorile si constatarile agricole efectuate in teren
:
- intravilan
- extravilan
Taxa pentru eliberare Anexa 1 - succesiuni
Taxa pentru avizarea cererilor adresate diferitelor institutii
Taxa eliberare acte care necesita verificarea in arhiva
Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata si duminica
Taxa pentru eliberare adeverinte
Taxa pentru folosirea caminului cultural :
- pentru nunti
- pentru botezuri
Taxa pentru folosirea locurilor publice in scopul desfacerii de
produse din autovehicule de catre comercianti ambulanti :
- pentru desfacerea de produse din autovehicule
cu masa pana la 5 tone
- pentru desfacerea de produse din autovehicule
cu masa peste 5 tone
Taxa pentru serviciile prestate in cazul divortului pe cale
administrativa
Taxa pentru eliberarea certificatului de instrainare de bunuri
Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale
Taxa pentru inchiriere buldoexcavator :
- cu motorina primariei
- cu motorina clientului persoane fizice
- cu motorina clientului persoane juridice
Taxa pentru inchiriere tractor :
- cu motorina primariei
- cu motorina clientului persoane fizice
- cu motorina clientului persoane juridice
Taxa contract bransare apa ,canal etc
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru unitatile
care desfasoara comert cu amanuntul
Taxa pentru vizare anuala a autorizatiei de functionare pentru
unitatile care desfasoara comert cu amanuntul
Taxa pentru vizare program de functionare
Taxa pentru eliberare acte stare civila
Sancţiuni

Niveluri
aplicate in
anul 2016
36 lei/an

Niveluri
propuse in
anul 2017
36 lei/an

10 lei
15 lei

10 lei
15 lei

25 lei
2 lei
30 lei
30 lei
5 lei

25 lei
2 lei
30 lei
30 lei
5 lei

100 lei
50 lei

100 lei
50 lei

50 lei

50 lei

400 lei

400 lei

15 lei
9 lei

15 lei
9 lei

130 lei/ora
80 lei/ora
90 lei/ora

130 lei/ora
80 lei/ora
90 lei/ora

150 lei
60 lei/ora
70 lei/ora
50 lei

150 lei
60 lei/ora
70 lei/ora
50 lei

100 lei

100 lei

50 lei
100 lei
25 lei

50 lei
100 lei
25 lei

Art. 493. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară,
contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Constituie contravenţii
următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit
legii, infracțiuni:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin.
(10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin.
(2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11) , art. 478 alin. (5) și art. 483
alin. (2);
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c),
alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5)
și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art.483 alin.(2);
(2) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar
cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
(3) 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 lei la 1.578 lei.
(4) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și
(4) se majorează cu 300%.
Taxele judiciare de timbru și taxele extrajudiciare de timbru
Constituie venit la bugetul local al comunei Boisoara sumele provenite din:
- taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de OUG 80/2013 privind taxele
judiciare de timbru , cu modificările și completările ulterioare;
- taxele extrajudiciare de timbru -2 lei reperezentand adeverinta si 4 lei pentru eliberare certificat
de atestare fiscala.
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ANEXĂ NR. 2 LA HCL nr.45/29/11/2016
Scutiri art.456
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând
cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi
componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru
activităţi economice;
( r):-cladirile aflate in proprietatea veteranilor de razboi,a vaduvelor
de razboi,si a vaduvelor necasatorite ale veteranilor de razboi;
(s)-cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevazute la art.1 al Decretului-Lege nr.118/1990;
(t)-cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea persoanelor
cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de
invaliditate, inclusiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau
accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
Scutiri art.464,
c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform
legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională,
precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi
asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia
suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
( r):-terenurile aflate in proprietatea veteranilor de razboi,a
vaduvelor de razboi,si a vaduvelor necasatorite ale veteranilor de razboi;
(s)-terenul aferent cladirii de domiciliu aflata in proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevazute la art.1 al Decretului-Lege nr.118/1990;
(t)-teren aferent cladirii de domiciliu aflata in proprietatea
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 minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
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