ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 şi a unor taxe speciale,în comuna
Ciocăneşti,judetul Suceava
Consiliul local al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava:
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Având în vedere:

-expunerea de motive a Primarului comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava, Raportul Compartimentului de SpecialitateImpozite si taxe- din cadrul aparatului propriu şi Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizinală în administratia publică ;

- Art. 5, alin.(1) şi (2),art.27 şi art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;
- Titlul IX, -impozite şi taxe locale, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Titlul IX, din Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare,
- O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ţinând seama de H.G.R. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele şi taxele

locale şi alte taxe asimilate acestora,precum şi amenzile aplicabile,începând cu anul 2013 şi de

necesitatea creşterii veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2013, în scopul asigurării
finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte,precum şi de condiţiile locale specifice zonei,pe de
altă parte;

In temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47 şi art.49 din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se stabilesc impozitele şi taxele,locale pentru anul 2015,după cum urmează:
a).nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în tabloul cuprinzând impozitele şi taxele
locale pentru anul 2013,constituind anexele nr.1,2 şi 3;
b).în cazul persoanelor juridice,cota stabilită la art.253,al.2 din Codul fiscal,privind impozitul
pe clădiri se stabileşte la 1%,asupra valorii de inventar a clădirii.
c).în cazul persoanelor juridice,în situaţia când clădirea nu a fost reevaluată,cota prevăzută la
art.253,al.6 din Codul fiscal se stabileşte la:
-10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
-30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.
d).pentru servicii de reclamă şi publicitate,cota prevăzută la art.270,al.4 din Codul fiscal se
stabileşte la 3%,aplicată la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate,prevăzute în contract,care se
plăteşte lunar,până la data vde 10 ale lunii, de către prestatorul de servicii,pe toată durata de derulare
a contractului.
Art.2. -1 Bonificaţiile prevăzute la art.255,al.2,art.260,al.2 şi art.265,al.2 din Codul fiscal se
stabilesc la 10%. Asfel,pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi terenuri, datorat pentru

întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie 2013, se acordă o bonificaţie de
10%.
2).Impozitele şi taxele locale se plătesc anual,în două rate egale,până la datele de 31 martie şi
30 septembrie,inclusiv.
3).Impozitele şi taxele locale în sumă de până la 50 lei inclusiv,pe fiecare sursă,se plăteşte
integral până la primul termen.
4).Impozitele şi taxele locale sub 50 lei se plătesc integral la primul termen.
Art.3.Nu se datorează impozit pentru clădirile înscrise în art.250,al.1 şi 2 Cod fiscal.
Nu se datorează impozit pentru terenurile înscrise în art.257 Cod fiscal.
Nu se datorează impozit pe mijloacele de transport înscrise în art.262 Cod fiscal.
Nu se datorează taxă pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor,prevăzute
de art.269 Cod fiscal.
Art.4.Scutirile şi facilităţile privind impozitele şi taxele locale se vor aplica în mod
corespunzător în conformitate cu prevederile capitolul XI, din Legea 571/2003-Codul Fiscal:
(1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si art. 283
Cod fiscal, nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie
1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile
si completarile ulterioare, precum si in alte legi.
(2) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata
de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.
341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu
datoreaza:
a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit. a);
c) impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui
mototriciclu.
(3) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor
veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
(4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru
desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau
accentuat si de persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.
(5) In cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in comun de o
persoana fizica prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscala se aplica integral pentru
proprietatile detinute in comun de soti.
(6) Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de
persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
(7) -Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica terenului aferent cladirii utilizate de
persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. b), alin. (2) si alin. (4).
-Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate
ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1),(2), (3) sau (4).
(7^1) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica doar pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. (1) si (2).
(7^2) Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, precum si de la plata impozitului
corespunzator pentru terenurile arabile, fanete si paduri, in suprafata de pana la 5 ha, se aplica pentru
veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

(8) Scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica unei
persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei în care persoana depune documentele
justificative în vederea scutirii.
Art.5. Impozitele şi taxele locale, prevăzute în anexele la prezenta hotărâre , nu se majorează,
în conformitate cu prevederile art.287 din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal.
Art.6.Se aprobă Regulamentul şi taxele speciale,în comuna Ciocăneşti,judetul
Suceava,pentru anul 2015,conform anexei nr.4.
Art.7.Se aprobă reducerile/scutirile la plata taxei de salubrizare,in comuna
Ciocanesti,judetul Suceava pentru persoanele prevazute in tabelul nominal,din anexa nr.5 la prezenta
hotarâre.
Art.8.Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre are caracter
normativ,completându-se în interpretarea şi aplicarea sa,dacă va fi cazul,cu prevederile Codului
fiscal,în materia impozitelor şi taxelor locale şi ale H.G.R. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru
valorile impozabile,impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,precum şi amenzile
aplicabile,începând cu anul 2013.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului
comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava.
Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare, la Panoul de afişaj de la sediul
Primăriei comunei Ciocăneşti,în termen de 5 zile de la data comunicării către Prefect şi prin
publicare pe site-ul web al instituţiei.
Art.10.Prezenta hotărâre se aplică de la data de 01.01.2015.La data adoptării prezentei
hotarâri se abrogă orice alte hotarâri sau dispoziţii referitoare la impozite,taxe locale şi taxe
speciale ,pentru anul 2015,în comuna Ciocăneşti,judetul Suceava.

Preşedinte de şedinţă,consilier,
Lupescu Petru-Pantilimon

Contrasemnează,
Secretar comună,
Albotă Viorel-Petru
Ciocăneşti,29.12.2014
Nr.52

ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Tabloul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
ANEXE
LA HOTĂRÂREA NR.52 din 29.12.2014, PRIVIND IMPOZITELOR ŞI TAXELOR
LOCALE PENTRU ANUL 2015,PRECUM ŞI PENTRU TAXELE SPECIALE
ANEXA NR.1
1.Impozitul pe clădiri.Valorile impozabile pentru fiecare m.p.de suprafaţă construită,
desfăşurată, la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice :
Valoarea impozabilă-lei/m.p
Tipul clădirii
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de
canalizare electrice şi
apă, canalizare
încălzire (condiţii
electrice sau
cumulative)
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
935
555
B.Clădire cu pereţi 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 pereţi 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 în care contribuabilul care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol,demisol şi/sau la
mansardă,utilizate ca locuinţă,în oricare din tipurile de
clădiri prevăzute la lit.A-D
F.În cazul în care contribuabilul care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol,demisol şi/sau la
mansardă,utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă,în
oricare din tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

254

159

159

143

95

63

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

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează :
-cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinţă;
- cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 şi 50 de ani inclusiv, la data de
1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra
valorii impozabile a clădirii,determinată prin înmultirea suprafetei construite desfăşurate,în
m.p.a clădirii cu valoarea impzabilă din tabel.Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în
funcţie,de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea,prin înmultirea valorii
impozabile,rezultată din înmultirea suprafetei construite desfăşurate a clădirii,exprimată îm m.p.,cu
valoarea corespunzătoare selectată din tabelul de mai sus,exprimată în lei/mp)cu coeficientul de
corecţie corespunzător,prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul localităţii
Rangul localităţii
IV
V
A
1,10
1,05
B
1,05
1,00
C
1,00
0,95
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă,a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 metrii
pătraţi,valoarea impozabilă a acesteia,se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metrii pătraţi sau
fracţiune din aceştia.
Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1%
asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea proprie. Dacă persoanele juridice nu
au efectuat nici o reevaluare a clădirilor , cota impozitului pe clădiri este de :
-10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate ăn ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
-30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.
Cota impozitului pe clădiri prevăzută mai sus se aplică la valoarea de inventar a clădirii
înregistrată în contabilitatea persoanelor jurIdice,până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima
reevaluare.Fac exceptie clădirile care au fost amortizate potrivit legii,în cazul cărora cota impozitului
pe clădiri se stabileşte la 0,25%.
Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în patru rate egale, până la datele de 31martie,30
septembrie, inclusiv.
Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an
calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii.Sunt exceptate structurile care au
autorizaţie de cosntruire în perioada de valabilitate,dacă au început lucrările în termen de cel mult 3
luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice care deţin mai multe clădiri:
1.-Persoanele fizice care au în proprietate mai multe clădiri,utilizate ca locuinţă, datorează
impozit pe clădiri,majorat după cum urmează:
a)cu 65 % pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b)cu 150 % pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c)cu 300 % pentru a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu.
2.-Nu intră în această categorie persoanele fizice care detin în proprietate clădiri dobândite
prin succesiune legală.
3.În cazul detinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de
domiciliu,impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost
dobândite,aşa cum rezultă din documetele care atestă calitatea de proprietar.

4.Persoanele care intră în această categorie au obligaţia să depună o declaratie specială la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administratiei publice locale în raza cărora îşi au
domiciliul,precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.

Declararea clădirilor şi modalităţile de stabilire a datei dobîndirii clădirii:
Declararea dobândirii clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este conditionată de
înregistrarea acestora la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară,respectiv întabularea dreptului
de proprietate asupra acestor imobile în cartea funciară.
Atât în cazul persoanelor fizice cât şi în cazul persoanelor juridice,pentru clădirile construite
potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii,republicată,cu
modificările şi completările ulterioare,data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizatia de
construire,data întocmirii procesului verbal de receptie,dar nu mai târziu de 15 zile de la data
terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile eexecutate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din
aceasta ,cu obligativitatea întocmirii procesului verbal de receptie în termenul prevăzut de
lege;
c) pentru clădirile a căror lucrări de constructie nu au fost finalizate la termenul prevăzut în
autorizatia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizatiei ,în
condiţiile legii,la data expirării acestuii termen şi numai pentru suprafta construită
desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri,în speţă pereţi şi
acoperiş.Procesul verbal de receptie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în
autorizaţia de construire,consemnându-se stadiul lucrărilor,precum şi suprafata construită
desfăsurată în raport de care se stabileşte impozitul pe clădire.
Declararea clădirilor în vederea impunerii,reprezintă o obligatie a contribuabililor,chiar dacă
acestea au fost executate fără autorizatie de construire.
2. IMPOZITUL PE TEREN, potrivit art.258 din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare,se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi din teren,
rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi /sau categoria de folosinţă a terenului
conform încadrării,stabilită prin H.C.L. nr.15/23.12.2002:
INTRAVILAN SAU EXTRAVILAN:
- RANG IV- Satul reşedinţă de comună-Ciocăneşti
-RANG V -Satele componente-Botoş
-ZONA A-terenurile,curţile-clădirile,aflate de o parte şi alta a drumurilor naţionale,
judeţene(DN-18)
-ZONA B-terenurile ,curţile -clădirile,aflate de o parte şi alta drumurilor comunale.
-Z0NA C-celelalte terenuri.
2.1.IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
-TERENURI CU CONSTRUCŢII-lei/ha(înregistrat în Registrul agricol la categoria de folosinţăTerenuri cu construcţii)
În acest caz,impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafetei terenului,cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
lei/ha
Nr.crt.
ZONA/RANG
IV
V
1.
A
889
711
2.

B

711

534

3.

Nr.crt.
1.
2.
3.

C
Sau transformat în m.p.
ZONA/RANG
A
B
C

534

355

IV
0,0889

lei/m.p.
V
0,0711

0,0711
0,0534

0,0534
0,0355

2.2.IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÎT CEA DE TERENURI CU
CONSTRUCŢII -lei /ha (înregistrate în Registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii)
În acest caz,impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafetei terenului,cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
lei/ha
Nr.crt.
CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ
ZONA
ZONA
ZONA
A
B
C
1.
2.
3.
4.

Nr.crt.
1.
2.
3.
4.

TEREN ARABIL
PĂŞUNE
FÂNEAŢĂ
PĂDURI ŞI ALTE TERENURI CU
VEGETAŢIE FORESTIERĂ
Sau transformat în m.p.
CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ
TEREN ARABIL
PĂŞUNE
FÂNEAŢĂ
PĂDURI ŞI ALTE TERENURI CU
VEGETAŢIE FORESTIERĂ

28
21
21
28

21
19
19
21

19
15
15
19

ZONA
A

lei/m.p.
ZONA
ZONA
B
C

0,0028
0,0021
0,0021
0,0028

0,0021
0,0019
0,0019
0,0021

0,0019
0,0015
0,0015
0,0019

Acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corectie corespunzător,prevăzut în tabelul următor:
Rangul localităţii
Coeficientul de corecţie
IV
1,10
V
1,00
2.3.IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN - lei /ha
În acest caz,impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafetei terenului,cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Nr.crt.

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

1.
2.
3.
4.

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă

ZONA
A
31
50
28
28

lei/ha
ZONA B
28
48
26
26

ZONA
C
26
45
22
22

5.

6.
7.
8.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră,cu excepţia celui prevăzut la
nr.crt.5.1.
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie
Teren cu amenajări piscicole
Teren neproductiv
Drumuri

Nr.crt.

Sau transformat în m.p.
CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

5.1.

1.
2.
3.
4.
5.

5.1.
6.
7.
8.

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră,cu excepţia celui prevăzut la
nr.crt.5.1.
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie
Teren cu amenajări piscicole
Teren neproductiv
Drumuri

16

14

12

X

X

X

34
X
X

31
X
X

28
X
X

ZONA
A
0,0031
0,0050
0,0028
0,0028
0,0016

lei/m.p.
ZONA B
0,0028
0,0048
0,0026
0,0026
0,0014

ZONA
C
0,0026
0,0045
0,0022
0,0022
0,0012

X

X

X

0.0034
X
X

0,0031
X
X

0,0028
X
X

Acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corectie corespunzător,prevăzut în tabelul următor:
Rangul localităţii
Coeficientul de corecţie
IV
1,10
V
1,00
La categoria de folosinţă pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, în cazul suprafeţelor
defrişate, proprietarul va face dovada inexistenţei vegetaţiei forestiere,valoarea impozabilă fiind cea
a categoriei de folosinţă actuale.
Pentru categoria de folosinţă" pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de
protecţie,terenuri ocupate cu drumuri şi terenuri neproductive",nu se datorează impozit.
Impozitul pe teren se plăteşte anual în doua rate egale, până la datele de 31 martie 30 septembrie
inclusiv.

ANEXA NR.2
TAXA/IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
1.Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, care aparţin contribuabilor, se
stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune din
aceasta .
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 cm
cubi sau fractiune din aceasta cu suma coprespunzătoare din tabelul următor:
TIPURI DE AUTOVEHICULE

I.Vehicule înmatriculate:
Lei/200cm.c sau fractiune
LEI/CMC SAU FRACŢIUNE
DIN ACEASTA
8

NR.CRT. MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE
MECANICĂ
1
Motoscutere,scutere,motociclete şi autoturisme cu
capacitate cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv
2
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi
2000 cmc inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi
2600 cmc inclusiv
4
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi
3000 cmc inclusiv
5
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001
cmc
6
Autobuze,autocare,microbuze
7
Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv
8
Tractoare înmatriculate
9
Remorci,semiremorci,sau rulote
a).până la 1 tonă inclusiv
b).peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone
c).peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone
d).peste 5 tone

18
72
144
290
24
30
18
9
34
52
64

II.Vehicule înregistrate:
1
Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm.c
1.2
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cm.c
2
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

Lei/200cm.c
4
6
150 lei/an

Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de
12 tone,se aplică valorile ,conform art.263,al.4 şi 5 Cod fiscal,actualizate prin H.G.R. nr.1309/2012
privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora,precum şi amenzile aplicabile,începând cu anul 2013.
ANEXA NR.3
TAXĂ PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR,TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism se diferenţiază în funcţie de suprafaţa
pentru care se solicită :
a) până la 150 m.p.inclusiv - 6 lei
b) între 151 şi 250 m.p inclusiv -7 lei
c) între 251 şi 500 m.p inclusiv –9 lei
d) între 501 şi 750 m.p. inclusiv –12 lei
e) între 751 şi 1000 m.p.inclusiv-14 Lei
f) peste 1000 m.p. : 14 +0,01 lei/m.p, funcţie fiecare m.p care depăşeşte 1000 m.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

8 lei, pentru fiecare m.p.afectat

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,
tonete ,cabine spaţii de expunere ,situate pe căile şi în spaţiile

8 lei , inclusiv, pentru fiecare m.p.
de suprafaţă ocupată de

publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de
afişaj, a firmelor şi reclamelor
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare,
gaze termice, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu
Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia
de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de
structurile de specialitate din cadrul Consiliului local
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi
adresă

construcţie.
13 lei inclusiv, pentru fiecare
racord.
15 lei ,inclusiv

9 lei , inclusiv

Pentru taxele prevăzute în prezentul articol,stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de
construcţie,se aplică următoarele reguli:
a)taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de constructie declarate de persoana care
solicită avizul sau autorizatia şi se plăteste înainte de emiterea avizului sau autorizatiei;
b)în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de constructie,dar nu mai târziu de 15 zile de la
data la care expiră autorizatia respectivă,persoana care a obţinut autorizatia trebuie să depună o
declaratie privid valoarea lucrărilor de constructie la Compartimentul de specialitate al administratiei
publice locale;
c)până în ce de-a 15-a zi inclusiv,de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea
lucrărilor de construcţii,compartimentul de specialitate al autorităţii administratiei publice locale are
obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
d)până în a 15-a zi inclusiv,de la data la care compartimentul de specialitate a emis valoarea stabilită
pentru taxă,trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit
autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administratie publice locale.
TAXA PENTRU ELIBERAREA UNEI AUTORIZAŢII PENTRU DESFĂŞURAREA
UNEI ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI A ALTOR AUTORIZAŢII SIMILARE
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice (lei):
-în mediul rural: 15 lei .
Aceste autorizaţii se vizează anual,până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul
următor.Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxa de autorizare.Aceste taxe vizează numai
persoanele fizice (PFA)şi asociaţile familiale/intreprinderile individuale (I.I.)prevăzute de
lege.Menţiunea privind plata acestor taxe se face pe versou-ul autorizaţiilor.
Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare: 20 lei ;
Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri deţinute de consiliile locale:
-32 lei ,inclusiv, pentru fiecare m.p sau fracţiune de m.p.;
Taxă pentru efectuarea de comerţ stradal,în pieţe,sau alte spaţii amenajate :15 lei.
Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit clasificării activităţilor din economia
naţională-CAEN,aprobată prin HGR nr.656/1997,cu modificările ulterioare,în clasa 5530-restaurante
şi 5540-baruri,datorează bugetului local al comunei:
-Taxă pentru eliberarea/ vizarea anuală a autorizaţiei administrative de funcţionare privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică: 100 lei.
Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică,în cazul în care comerciantul
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege,se emite de căte primarul comunei,autorizatia
administrativa de functionare se vizeaza anual dupa achitarea taxei de viza.
Taxa pentru eliberarea certificatelor ,avizelor ,autorizaţiilor nu se datorează pentru:
a)certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lăcaş de cult sau constructie anexă;
b)certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea ,modernizarea sau
reabilitarea infrastructurii de transport care apartin domeniului public al statului,

c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lucrările de interes public judetean sau
local;
d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire,dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie
publică;
e) autorizatie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare,conform
legii.
TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
(lei/m.p.) sau în fracţiune de m.p.)
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică - 32 lei/mp;
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate-23 lei/mp.

TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE:
-3% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate
IMPOZITUL PE SPECTACOLE (lei/m.p.)
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă
a) în cazul videotecilor 2 lei/mp
b) în cazul discotecilor 3 lei/mp.
TAXE DE ÎNMATRICULARE A AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR,
AUTORIZARE PROVIZORIE DE CIRCULAŢIE ŞI AUTORIZARE DE CIRCULAŢIE
PENTRU PROBE
(lei)
1
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a
x
autovehiculelor şi remorcilor :
a ) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată
60
de până la 3.500 kg inclusiv

cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg, inclusiv

Abrogat prin
Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului
nr. 70/2009

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată

145

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată

2
3

mai mare de 3500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor
şi remorcilor

9
414

(lei)
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de
conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de
conducători de autovehicule:

x

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

6

d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E,
D1+E, Tb şi TV

28

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat
permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul
anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de
conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o
şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru
categoriile B, B1, B+E

84

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si taxe pentru eliberarea
unor documente necesare intabularii dreptului de proprietate

(lei)
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar
nr.18/1991(potrivit OUG 105/2004,eliberarea şi înmânarea
titlurilor de proprietate se face gratuit).
Taxe pentru eliberarea certificatului de edificare/demolare a
constructiei in vederea inatabulării/radierii dreptului de
proprietate din cartea funciara (pentru constructiile edificate
inainte de anul 2001 fara autorizatie de construire)

15

50

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

(lei)

1

2

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi
locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat,
care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt 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

3

Eliberarea de către organele administraţiei publice locale a
certificatelor fiscale

10

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

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
3

4

asupra

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

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

15

5

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

2

6

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

15

7

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

15

8

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

11

ANEXA NR.4.
TAXE SPECIALE
4.1 REGULAMENTUL de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale
I . SCOPUL ADOPTARII PREZENTULUI REGULAMENT
Art. 1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar. privind etapele si modalitatile ce
trebuie indeplinire in procedura de instituire si percepere a taxelor speciale.
II. DOMENIILE DE ACTIVITATE IN CARE SE ADOPTA TAXE SPECIALE
Art.2. Domeniile de activitate in care Consiliul Local poate institui taxe speciale sunt :
- domeniul fiscal : pentru toate serviciile prestate contribuabililor in domeniul impozitelor si
taxelor locale,precum si a altor venituri ale bugetului local ;
- administrarea domeniului public si privat al comunei ;
- asigurarea serviciilor publice – apa, canal ,iluminat public, gospodarirea
localitatii,salubrizare,spatii verzi ;
- cultura,sport ,agrement ;
- piete ,targuri,oboare ;
- urbanism,
- asistenta sociala ;
- serviciul voluntar pentru situatii de urgenta ;
- autorizatii pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare ;
- cadastru, agricultura, pasunat;
- evidenta populatiei si stare civila;
- copiere si comunicare documente din arhiva Primariei.
Domeniile de activitate prevazute in prezentul titlu se vor completa in functie de necesitatile
comunitatii in conformitate cu prevederile legale.
III.CONDITII DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE
Art. 3. Taxele speciale se vor institui numai in interesul persoanelor fizice si juridice care se
folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Art.4. Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de
serviciile oferite de institutia publica/serviciul public de interes local.
Art. 5. In vederea adoptarii taxelor speciale este necesar sa se prezinte un studiu de calculatie privind
influenta taxei asupra functionarii serviciului public pentru care se instituie taxa.
Studiul va cuprinde :
- elementele de delimitare si identificare a serviciilor ce se vor efectua pentru persoanele fizice
si juridice interesate ;
- perioada necesara pentru acoperirea cheltuielilor utilizate pentru functionarea serviciului ;

-

desemnarea compartimentului care realizeaza in mod efectiv serviciul public;
monitorizarea sumelor obtinute cu titlu de taxe speciale;
identificarea cu caracter generic a persoanelor fizice si juridice ce vor beneficia de serviciul
public instituit.
Art.6. Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile prezentului Regulament se vor
incasa intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local.
Art.7. Contul de executie al veniturilor provine din incasarea taxelor speciale instituite conform
prevederilor prezentului Regulament ce va fi aprobat de catre Consiliul Local comunal.
Art.8. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual ,iar veniturile obtinute din acestea se
utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice
locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestor servicii.
Art. 9. Taxele speciale se vor percepe numai dupa ce hotararile Consiliului Local prin care au
fost aprobate vor fi aduse la cunostinta publica.
Art.10. Sumele incasate din taxele speciale ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in
anul urmator cu aceeasi destinatie, odata cu incheierea exercitiului bugetar.
Art.11.Modul de indeplinire, stabilire, incasare, declarare, destinatia taxelor
speciale,contraventiile si sanctiunile in domeniu se stabilesc prin hotarare a Consiliului
Local,odata cu instituirea taxelor speciale.
Art.12.Conditiile prevazute in prezentul titlu trebuie intrunite cumulativ pentru instituirea taxelor
speciale.
IV.MODALITATI DE CONSULTARE SI OBTINERE A ACORDULUI PERSOANELOR
FIZICE SI JURIDICE- BENEFICIARE A SERVICIILOR PENTRU CARE SE INSTITUIE
TAXE SPECIALE
Art. 13. Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publicului cu 30 de zile inainte de supunerea
spre analiza ,avizare si adoptare de catre Consiliul Local comunal,prin publicarea unui anunt
referitor la aceasta actiune si afisarea la sediul propriu,intr-un spatiu accesibil publicului .
Anuntul va cuprinde urmatoarele elemente :
- expunerea de motive si raportul de specialitate privind necesitatea adoptarii actului normativ
propus ;
- termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot transmite in scris propuneri,
sugestii, opinii,cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii
Art. 14. Termenul limita de primire a propunerilor ,sugestiilor,opiniilor va fi de 10 zile de la
aducerea la cunostinta publica a anuntului referitor la elaborarea proiectului de hotarare.
Art.15. Autoritatea publica va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ,prin care se
propune instituirea de taxe speciale,daca acest lucru se solicita in mod expres de catre persoanele
fizice si juridice,in termen de cel mult 10 zile de la data solicitarii acestui lucru.
Art. 16. Daca nu se primesc opinii, sugestii,propuneri la proiectele de hotarare prin care se
instituie taxe speciale ,acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local comunal,in forma
propusa de initiator.
V.APROBAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL COMUNAL A HOTARARILOR
PRIN CARE SE INSTITUIE TAXE SPECIALE

Art. 17. Proiectul de hotarare prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii
Consiliului local comunal cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare , si ale Regulamentului de Organizare si Functionare a
autoritatii.
Art. 18. Hotararile prin care se stabilesc taxele speciale se adopta prin votul majoritatii
consilierilor in functie si vor fi aduse la cunostinta publica.
Art. 19 . Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 zile
de la aducerea lor la cunostinta publica.Dupa expirarea acestui termen,Consiliul Local comunal
se va intruni cat mai curand posibil si va delibera asupra contestatiilor primite.
VI. DISPOZITII FINALE
Art. 20. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.
4.2.TAXE SPECIALE-ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI
TAXE-ÎNCHIRIERI,ARENDĂ IMOBILE ,aparţinând domeniului public sau privat al
comunei
1.Taxa,închiriere teren agricol (fâneţe,păşuni)intravilan sau extravilan, din domeniul public sau
privat al comunei-300 lei/ha/an (altele decât păşunile alpine şi islazurile comunale);
2.Taxa închiriere păşuni alpine şi islazuri comunale,extravilan, din domeniul public al comunei300 lei/ha (alte suprafete de teren din păşunile alpine şi islazurile comunale,care nu fac obiectul
contractului de concesiune nr.282/6 din 31.01.2013,încheiat de Comuna Ciocăneşti cu Asociatia Crecătorilor
de Animale Suhardul Ciocăneşti,prin care a fost concesionată ,prin licitatie publică,suprafata de 760,34 ha
păsuni alpine şi islazuri comunale,conform HCL nr.51/17.12.2012).

3.Inchiriere teren construcţii intravilan din domeniul public sau privat al comunei- 3 lei/m.p./an
4.Inchiriere alte terenuri intravilan din domeniul public sau privat al comunei- 2 lei/m.p./an
5.Inchiriere spaţii din clădirile aparţinînd domeniului public sau privat al comunei ,pentru
desfăşurarea de activităţi economice -30 lei/m.p./an;
6. Inchiriere spaţii din clădirile aparţinînd domeniului public sau privat al comunei,cu destinaţia de
locuinţe -5 lei/m.p./an;
7. Inchiriere apartamente din cladirea sediul Primariei Ciocanesti,aparţinînd domeniului public al
comunei,cu destinaţia de locuinţe -50 lei/m.p./an (include şi utilităţile: energie electrică,apă,canalizare,la
un consum casnic normal).

4.3.TAXE SPECIALE- CASA DE CULTURĂ CIOCĂNEŞTI ŞI CAMIN CULTURAL
BOTOŞ- 2014
CASA DE CULTURĂ CIOCĂNEŞTI-ÎNCHIRIERE SPATII
a – pentru nunti
500 lei
b – festivitati sala mica
c – înmormântăre(praznic) sala mare
d-cununii civile,botez, sala mare
e – inchiriere veselă
f- inchiriere sala mare pentru bal,zile
onomastice,discoteca/zi
g – inchirieri sală mare pentru sarbatorile de
iarna

50 lei
200 lei
250 lei
1leu/persoană(1leu pentru veselă necesare unei
persoane)
200 lei

200 lei

CĂMIN CULTURAL BOTOŞ-ÎNCHIRIERE SPATII
a – pentru nunti

250 lei

b – festivitati

25 lei

c –botez,cununie civilă

125 lei

d-praznic

100 lei

Nota : Se va plăti contravaloarea obiectelor de inventar distruse sau pierdute in timpul folosirii acestora ,de
catre cei care le utilizeaza, precum si pagubele aduse la sală.

4.4 .TAXE SPECIALE DE SALUBRIZARE(pentru efectuarea de către Primărie Ciocăneşti a
serviciului de salubrizare a comunei,respectiv pentru colectarea selectivă a deşeurlor menajere):
-pentru agenţii economici-25 lei/lună;-pentru populaţie-3,0 lei/gospodărie/lună.

4.5. TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA PE PLAN LOCAL A VEHICULELOR PENTRU
CARE NU EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII:
-Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare pentru autovehicule agricole şi rutiere-41 lei;
-Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare pentru atelaje-20 lei;
La acestea se adaugă contravaloarea plăcuţelor cu număr (înregistrare).
4.6.TAXE MUZEE :
pentru vizitarea Muzeului National al Ouălor Încondeiate şi a Muzeului etnografic: -1,50 lei pentru
vizitatorii copii; -2,50 lei pentru vizitatorii adulţi;Pentru grupurile de adulţi,mai mare de 10
persoane,se oferă reducere de 20%.
4.7.ALTE TAXE SPECIALE
TAXE pentru eliberarea de copii din arhiva instituţiei,duplicate certificate de stare civilă,
întocmirea şi eliberarea de alte documente

Denumire document
Copii după acte din arhiva instituţiei pentru acte fond funciar,titluri de
proprietate,planuri,hărţi,registrul agricol (format A3 şi A4,certificate pentru
conformitate),acte de stare civilă,inclusiv duplicate şi copii după certificatele de stare
civilă din registrele de acte de stare civila vechi.
Taxa pentru schimbarea administrativa a numelui
Taxa pentru divorţ administrativ

Taxa
stabilita

11 lei/act(document)

15 lei
500 lei

TAXE XEROX pentru multiplicarea documentelor, apartinând cetatenilor comunei,prin aparatul

xerox aflat in dotarea Primariei comunei Ciocăneşti
Multiplicare xerox

Taxa stabilita ( lei/pagina)

a- multiplicare document format A4

0,5

b - multiplicare document format A3

0,5

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA CIOCANESTI/CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR.5 LA HOTARÂREA NR.52/29.12.2014

TABEL NOMINAL
privind aprobarea unor reduceri la plata taxei de salubrizare in comuna Ciocanesti,
judetul Suceava
I.Reducerea taxei de salubrizare la ½ din cuantum,respectiv la 1,50 lei/gospodarie/lună
Sat Ciocanesti
Nr.crt. Nume si prenume
Adresa
Motivul acordarii reducerii taxei
Vaduva, ajutor social
1.
CIOCAN ELISAVETA
Brezuta
2.
GIOSAN G. REVECA
Brezuta
Vaduva, venit doar pensie sociala
3.
HUNDOFREAN ADRIANA
Brezuta
Persoana singura, fara venit
4.
IACOBAN T. VASILE
Puiu
Persoana singura, fara venit
Vaduva, pensie sociala
5.
TIMU V. MARIA
Puiu
6.
PALAGI LIZETA
Principala
Persoanasingura, locuieste ocazional
in Ciocanesti –domiciliul stabil
SINGEORZ BAI
7.
UJICA N. ELENA
Colacu
Vaduva, pensie sociala
8.
POP TEODORA
Colacu
Vaduva, pensie invaliditate
9.
MOLDOVAN D. ELENA
Colacu
Vaduva, pensie sociala
10.
GIOSAN N. VIRGIL
Oita
Locuieste ocazional in Ciocanestidomiciliul stabil VATRA DORNEI
11.
OLARIU VASILE
Oita
Locuieste ocazional in Ciocanestidomiciliul stabil BOTOSANI
12.
CIOCAN T. SIMION
Oita
Persoana singura, fara venit
13.
HODIS VIOREL
Paraul
Persoana singura
Varariei
14.
MOLDOVAN NASTASIA
Principala
Vaduva, pensie sociala
15.
LEHACI MAGDALENA
Principala
Vaduva, pensie sociala
16.
MOLDOVAN VIORICA
Principala
Vaduva, pensie sociala
17.
CIRCIU LAURENTIU
Principala
Persoana singura
18.
DOROFTEI VICTORIA*RAISS
Recele II
VaduvaPersoana singura
KEVIN
19.
DOROFTEI ELISAVETA
Recele II
Vaduva, pensie sociala
20.
LEHACI ECATERINA
Recele I
Vaduva, pensie sociala
21.
TIMU D. DUMITRU
Principala
Persoana singura, pensie invaliditate
22.
CRACIUN AGLAIA
Principala
Vaduva, persoana singura
23.
GIOSAN M. GAVRIL
Podul Negru
Vaduv, persoana singura
24.
TARAN ANGELA
Oita
Locuieste ocazional in Ciocanestidomiciliul stabil (Galati)

25.

LUPESCU IUSTINA

Principala

Persoana singura

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sat Botos
CATARGIU ILEANA
CIOCAN DAFINA
BURLUI ARETA
CRACIUN ARESTICA
CHILOTI NICHITA
BOICIUC NICU

Botosel
Botosel
Botosel
Botosel
Principala
Principala

Vaduva, pensie sociala
Vaduva, pensie sociala
Vaduva, pensie sociala
Vaduva, fara venit ,57 ani
Vaduv, pensie sociala, 90 ani
Locuieste ocazional –Tulcea

II.Scutirea de la plata taxei de salubrizare
Nr.crt.
1

Nume si prenume
Familia Ciocan Ionel si
Viorica

Adresa
Botoş

2

Ciocanesti

3
4.

Familia Niculita Spiridon
si Ana
Chiloti Nechita
Roata M.Ileana

5.

Coca Lucretia

Ciocanesti/Principala

Botos
Hauzlic

Motivul acordarii reducerii taxei
nu mai locuiesc la locuinta
Gervan Dumitru, in prezent
locuiesc la parinti Lehaci Nicolae
si Sanda.
Veteran de razboi, in virsta de 92
ani
Veteran de razboi,vaduv
Vaduva, pensie sociala, locuieste
la fiica ei din localitatea Vatra
Dornei,str.Argestru.
Vaduva, pensie sociala, 90 ani

III.Facilitati la plata taxei de saubrizare:
Pentru Magazinul apartinind SC RAVEMAR se va menţine taxa de salubrizare la nivelul
anului 2014 /aferent persoanelor fizice– 36 lei anual /fiind magazin mixt cu profil textil nu utilizează
permanent serviciul de salubritate al comunei.
IV.Impuneri la plata taxei de saubrizare:
1.Pensiunea Demelza,din satul Botos,va fi trecuta pentru anul 2015,de la persoana fizica la
persoana juridica cu achitarea sumei de 25 lei/luna,urmare a schimbarii destinatiei din locuinta in
pensiune,intrucat da o cantitate mare de deseuri selectate.
2.Varga Maria Vera –responsabil mediu propun a fi trecute în calculator din oficiu si impuse
la plata taxei de salubrizare ,urmare a utilizarii incepând cu anul 2015,a serviciului de salubritate al
comunei,următoarele familii(gospodarii):
- Catargiu Silvestru
- Teuşan Dumitru
- Timu V.Vladimir
- Nedelea Nastasia
- Ciocan Vasilică
- Moroşan V.Viorica –cu reducere la ½ (1,5 lei/luna)/vaduva,fara venituri
- Burla Ghiorghe
- Doboş Mircea
- Vadană Gheorghe
- Cureş Gheorghe

-

Giosan A. Gavril
Ujică V. Valentin
Ujică Laurenţiu
Niculiţă Stelian
Şcheul P. Constantin
Iacoban Gheorghiţă–cu reducere la ½ (1,5 lei/luna)/persoana singura
Dranca Leontina–cu reducere la ½ (1,5 lei/luna)/vaduva,fara venituri
Tomoiagă Florin
Timu M. Ilie
Valah Agafia–cu reducere la ½ (1,5 lei/luna)/vaduva,fara venituri
Rusu D. Maria
Evdochim Saveli–cu reducere la ½ (1,5 lei/luna)/vaduv

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI CIOCĂNEŞTI
NR...............DIN ...................................

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 şi a
taxelor speciale, în comuna Ciocăneşti,judetul Suceava

Domnilor consilieri,
Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ
teritoriale unde contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctul de lucru si se stabilesc în baza
prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G
nr.44/2003 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare, a H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,precum şi amenzile aplicabile,începând cu anul 2013 si OG
30/2011 privind modificarea si completarea codului fiscal.
Resursele financiare constituite din impozite si taxe locale se utilizeaza pentru cheltuielile
publice a caror finantare se asigura din bugetul local. Analizand situatia încasarii veniturilor proprii ale
bugetului local al comunei Ciocăneşti,judetul Suceava, în anul 2014 si ținând cont de posibilitățile reale
de încasare a acestora în anul 2014, în baza prevederilor actelor normative în vigoare, propun
urmatoarele:
- mentinerea aceluiasi nivel de impozitare ca si in anul 2014;
-mentinerea zonării;
- acordarea bonificatiei de 10%,prevăzută de lege,pentru plata integrală a impozitului,până la data de 31
martie 2015.
Având în vedere prevederile art. 287 şi art. 292, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si OG 30/2011 pentru modificarea si
completarea codului fiscal,propun Consiliului Local al comunei Ciocăneşti,judetul Suceava, adoptarea
proiectului de hotărâre în forma anexata.

Primar,
Ciocan Radu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI CIOCĂNEŞTI
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RAPORT
privind emiterea unui proiect de hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, în
anul 2015 şi a unor taxe speciale, în comuna Ciocăneşti, judeţul Suceava.

PROPUNERE PROIECT IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL FISCAL-2015
D-le Primar,
Subsemnatul Albotă Viorel-Petru, angajat la Primaria comunei Ciocăneşti, in functia de
secretar comună,studiind legislaţia în doemniu,aduc spre expunere si analizare proiectul de impozite
si taxe aplicabil pentru anul fiscal 2015, cu propunerea ca acestea sa ramâna la nivelul anului fiscal
2014.
Temeiul legal in baza caruia au fost stabilite impozitele si taxele locale este:

- Art. 5, alin.(1) şi (2),art.27 şi art.30 din
Legea
nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
- Titlul IX, -impozite şi taxe locale, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Titlul IX, din Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare,
- O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G.R. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora,precum şi amenzile aplicabile,începând cu anul 2013 şi de necesitatea creşterii veniturilor proprii
ale bugetului local pentru anul 2013, în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale,
pe de o parte,precum şi de condiţiile locale specifice zonei,pe de altă parte;

Proiectul de hotărâre este structurat în hotărârea privind impozitele si taxele,care prevede
mai multe articole cuprinzând principiile şi regulile de bază, după care se va aplica impozitarea
persoanelor fizice şi juridice şi anexele la hotărâre unde sunt prezentate nivelurile/valorile
impozabile,modul de calcul al impozitului/regulamentul de stabilire a taxelor speciale şi alte detalii
în privinţa impozitării.
Precizez că în aplicarea ei ,Compartimentul impozite şi taxe,va întregi hotărârea Consiliului
local,cu prevederile legislative în domeniu.
Zonarea comunei Ciocăneşti este expusa in Anexa 1,pct.2 la proiectul de hotarare,după cum
urmează:
INTRAVILAN SAU EXTRAVILAN:
- RANG IV- Satul reşedinţă de comună-Ciocăneşti
-RANG V -Satele componente-Botoş
-ZONA A-terenurile,curţile-clădirile,aflate de o parte şi alta a drumurilor naţionale,
judeţene(DN-18)
-ZONA B-terenurile ,curţile -clădirile,aflate de o parte şi alta drumurilor comunale.
-Z0NA C-celelalte terenuri.

Valorile impozabile/mp la cladiri-persoane fizice sunt cele mentionate in Anexa 1,pct.1 la
proiectul de hotarare.Explicatii metodologie de calcul.
-mp stabilit prin HG 1309/2012 x coeficientul specific rangului localitatii(respectiv
rangul IV, V)=mp aplicabil ariei desfasurate a constructiei;
Valorile de impozitare/mp a terenurilor situate in intravilanul si extravilanul localitatii
stabilite prin HG 1309/2012,-persoane fizice si juridice sunt cele prezentate in Anexa 1,pct.2, valori
care sunt conform legii si adaptabile rangului localitatii Ciocăneşti şi satului Botoş.
Impozitul/cladiri-persoane juridice se calculeaza conform Anexei 1,pct.1.Impozitul auto sub 12 tone si peste 12 tone-persoane fizice si juridice se calculeaza in
functie de capacitatea cilindrica, respectiv tonaj si rezulta valorile mentionate in Anexa 2.Impozitul pe spectacol si taxa hoteliera este mentionat in Anexa 3.Taxele extrajudiciare de timbru sunt cele expuse in Anexa 3.Taxele pentru activitatile lucrative de comert, viza anuala a sunt cele prezentate in Anexa 3.Chiriile cu destinatia spatii comerciale şi spatii locative ,Arenzile/teren agricol, situate in
intravilan şi extravilan, taxa de salubrizare şi alte taxe speciale pentru anumite servicii,sunt cele
expuse in Anexa 4.Facilitati fiscale persoane fizice sunt expuse in Anexa 5.Impozitele si taxele locale pentru eliberarea avizelor, certificatelor si autorizatiilor de
constructie sunt cele expuse in Anexa 3.Fata de cele relatate propun aprobarea impozitelor si taxelor locale,conform anexelor
proiectului de hotarare.Consiliul local în comisii,sau în şedinţa Consiliului local poate formula amendamente la
proiectul de hotărâre şi poate majora nivelurile prevăzute în proiectul de hotărâre până în limita a
20%,conform prevederilor Codului fiscal.,Titlul-IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE.Taxele
extrajudiciare de timbru se pot majora până în limita a 40%.
Întocmit,Secretar comună,
Albotă Viorel-Petru

ROMÂNIA
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Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărire comunală, protecţia
mediului, turism şi agricultură, din cadrul Consiliului local, constituită în temeiul
art.54 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale,republicată,cu
modificările şi completările ulterioare şi respectiv art.13 şi 30 din Regulamentul cadru
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin O.G.R. nr.35/2002,
modificată şi completată prin Legea nr.673/2002;
RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 şi a unor taxe
speciale,în comuna Ciocăneşti,judetul Suceava

Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism, întrunită în
şedinţă de lucru în data de 12.11.2014 în temeiul prevederilor art. 54 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, a procedat la analizarea următoarelor documente:
1. proiectul de hotărâre;
2. expunerea de motive de la proiectul de hotărâre;
3. raportul compartimentului de specialitate.
Analizând documentele prezentate, comisia constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru
legalitate de către Domnul Albotă Viorel-Petru – secretarul comunei Ciocăneşti, fiind respectate
prevederile legale, propunerea fiind oportună şi necesară.
În temeiul prevederilor art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, comisia, cu
unanimitate de voturi, acordă

AVIZ FAVORABIL

documentelor prezentate şi propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi
analiză în vederea adoptării hotărârii de aprobare.
PREŞEDINTE DE COMISIE,
Moldovan Ionică-Radu

SECRETARUL COMISIEI,
Şcheul Marcel

