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HOTARARE
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Avdnd in vedere:

Expunerea de motive nr .8867114.12 2017 initiati gi prezentati de Dl primar Niloi
Constantin.

Raportul compartimentului de specialitate w.8427127.11.2017, intocmit de Dna Leca

Titica, consilier in cadrul compartimentului de taxe gi impozite, cu privire la stabilirea taxelor

$i

impozitelor locale pentru anul 2018.
Prevederile Titlului

IX din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal cu modificirile

qi

completdrile ulterioare;
Legea 207 /2015 privind Codul de procedurd

fiscall cu modificlrile ulterioare;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mlnegti;

Avizul favorabil al

Dlui

Enache Nicolae

Mdd[lin secretarul

Comunei Mdneqti,

Judeful Prahova;

in temeiul art. 36 alin (1), (2) lit b), alin (4) lit c) qi art. 45 alin (1), (2) lit c) din Legea nr.
245/2OOl Legea administraliei publice locale, republicat6 cu completdrile gi

modific[rile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMI.JNEI MANE$TI, JT]DETUL PRAHOVA

HOTAnA$ro:
Art.l

-

Stabilirea impozitelor 9i taxelor locale pentru anul 2018 la nivelul Unitdlii

Teritorial Administrative Minegi judelul Prahova, conform Anexei 1, care lace parte integrante din
prezenta

Hotlrire.

Arl. 2

-

Primarul comunei M[neqti, prin intermediul compartimentelor

de

specialitate : impozite qi taxe, contabilitate, achiz(ii publice, agricol, urbanism, asistenle sociali vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

Art.3

-

Secretarul comunei

va aduce la cunogtinli, Primarului Comunei Mlnegti

prezenta hotdrdre, Instituliei Prefectului Judelului Prahova gi o va face public6 prin ahqare la avizierul
qi site-ul

Primlriei Mlnegti, in termenul prevdzut

de lege.
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ANEXA
HOTARAREACONSILIULUI LOCAL PRTVIND STABILIREA
IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018

Pentru anul 2018, nivelurile impozitelor si taxelor locale se stabilesc in baza Legii nr
227 12015 privind Codul Fiscal care stabileste valorile de referinta ale nivelurilor impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, fata de care conform art.489 alin.(1,2)
autoritatea deliberativd a administraliei publice locale, la propunerea autoritdlii executive,
stabiliste impozitele si taxele locale prevdzute in prezentul titlu, in funclie de urmdtoarele
criterii: economice, sociale, geografice, precum li de necesitaFle bugetare locale.
Precizam ca nu s-a procedat la calcularea de cote aditionale fata de nivelurile
stabilite conform Legii 22712015 privind Codul fiscal, pentru anul 2018.
Intrucat indicele ratei inflatiei aferent anului 2016 este negativ, impozitele si
taxele locale nu se indexeaza.
Pentru identificarea localitatilor si incadrarea acestora pe ranguri de localitati
s-a avlrt in vedere prevederile LG/35112001-privind aprobarea Planului de amenajarea

teritoriului Romaniei , republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Ierarhizarea functionala a comunei Manesti , potrivit LG351/2001 este
urmatoarea:

-rangul IV -sat resedinta de comuna -satul MANESTI

\-

rangul V- satele componente ale comunei Manesti -satul COADA
IZVORULUI ,ZALHANAUA, BALTITA, si GURA CRIVATULUI
Terenurile intravilane ,cat si extravilane , aferente comunei Manesti sunt situate
in zona A.
Nivelurile impozitelor si taxelor locale se stabilesc inbaza Legii nr 221 12015
privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare , care stabileste valorile
de referinta ale nivelurilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate
acestora, fata de care conform art.489 alin. I si 2, autoritatea deliberativd a
administrafiei publice locale, la propunerea autoritetii executive, poate stabili cote
adilionale la impozitele qi taxele locale previzute in prezentul titlu, in funclie de
urmdtoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum Ei de necesitdlile bugetare
locale.
Pentru anul 2018, Consiliului Local astabilit impozitelor si taxelor
iocalefara coteaditionale,fatade nivelurile stabilite conform Legii 22712015
privind Codul fiscal -cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urrneaza :
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prev6zute in Tabelul cuprinz6nd impozitele gi

taxele locale penfu anul 2018, conform legii susmentionate
b) cota previzutdla art.457 alin.(1) din Legea rtr.227 /2015 privind Codul fiscal
(impozit pentru clddirile rezidenliale gi clddirile- anexl in cazul persoanelor fizice), cota de
0,08% asupra valoriiimpozabile a cladirii;
c) cota prevlzutd la art.458 alin.(1) din Legea w.227 /2015 privind Codul fiscal
(impozit pentru cl5dirile nereziden{iale in cazul persoanelor fizice), cota de 0,2 o/o asupra
valorii impozabile a cladirii:
d) cota prevdzutd la art.458 alin.(3) din Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal
(impozit pentru cl[dirile nerezidenJiale in cazul persoanelor fizice, lutilizate pentru activittrli din
domeniul agricol), s-a stabilit \a0,4 Vo asupra valorii impozabile a cladirii;
e) cota prevdzuttr la art.458 alin.(4) din Legeanl227l20l5 privind Codul fiscal
(impozit pentru clidirile nerezidenliale in care valoarea clIdirii nu poate fi fi calculata conform
prevederilor art.458 alin. (l) in cazul persoanelor fizice), s-a stabilit cota de 2 oZ asupra valorii
impozibile a cladirii;
f) cota prevazuta la art. 459 -calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta
aflate in proprietatea persoanelor fizice , impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului
calculat pentnr suprafata folosita in scop rezidential conform art 457 ct impoizitul
determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential conform art 458. In cazul in care
la adreasa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate
economica , impozitul se calculeaza conform art 457.
g) cota prevf,zuti la art.460 alin.(l) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal
(impozit/taxa pentru clddirile rezidenliale in cazul persoanelor juridice), s-a stabilit cota de
0,2 %o astpra valorii impozabile a cladirii:
h) cota prevdzutd la art.460 alin.(2) din Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal
(impoziVtaxa pentru clSdirile nereziden[iale in cazul persoanelor juridice), s-a stabilit cota de
1o%asupra valorii impozabile a cladirii;
i) cota prevdzuti la art.460 alin.(3) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal
(impozit/tax[ pentru clidirile nereziden[iale aflate in proprietatea sau de{inute de persoanele
juridice, utilizate pentru activitlli din domeniul agricol), s-a e stabilit cola de 0,4 Vo;
j) cota prev[zutdla art.460 alin.(8) din Legea rr.22712015 privind Codul fiscal
(impozit/taxa pentru clidirile a cdror valoare impozabili nu a fost acttalizatd in ultimii 3 ani
anteriori anului de referin[i in cazul persoanelor juridice), s-a stabilit cota de
5o% asupra valorii impozabile a cladirii;
k)cota pentnr cladirile persoanelor juridice cu destinatie mixta ,impozitul se
determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential ,
cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential .

I. Impozitul 9i taxa pe clidiri

(l)

Orice persoand care are in proprietate o clidire situat[ in Romdnia datoreazl anual
impozit pentru acea clddire, exceptdnd cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit.
(2) Pentru clidirile proprietate public[ sau privat6 a statului ori a unitililor
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosin{6, drtpd caz,
oric6ror entit5ti, altele dec6t cele de drept public, se stabilegte taxa pe cl6diri, care reprezint6
sarcina fiscal6 a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinJE, dupd caz, in condilii similare impozitului pe clddiri.

(3) Impozitut previzut la alin. (l), denumit in continuare impozit pe clddiri, precum gi
taxa pe clSdiri prevAzuti la alin. (2) se datoreazA c6tre bugetul local al comunei, al oragului sau
al municipiului in care este amplasatd clddirea.
(4) Taxa pe clddiri se stabileqte proportional cu perioada pentru care este constituit
dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinld.
(5) Pe perioada in care pentru o clddire se plAte$te taxa pe clSdiri, nu se datoreaz6
impozitul pj cl6diri.
(6) In cazul in care o clEdire se afli in proprietatea comuni a doua sau mai multe
persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clEdirii datoreazd impozitul pentru spaliile situate
in partea din clddire aflati in proprietatea sa. in cazul in care nu se pot stabili pa4ile individuale
ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreazd o parte egal6 din impozitul
pentru clddirea respectivS.
Calculul impozitului pe cladiri
A. Calculul impozitului pe clddirile rezidenfiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
l) Pentru cl[dirile rezidentiale gi clSdirile-anex6, aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe cl6diri se calculeazi prin aplicarea unei cote de 0,08%, asupra valorii impozabile
a

clidirii.

2) Valoarea impozabil6 a clddirii, exprimatd in lei, se determin6 prin inmullirea suprafelei
construite desfEgurate a acesteia, exprimatl in metri pdtrati, cu valoarea impozabild
corespunzdtoare, exprimatd in lei/mp,conforrn art.457 alin ( 2), care se ajusteaza in functie de
rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate
cu coeficientul de cprectie corespunzator , prevaz)t la pnct (6)
B. Calculul impozitului pe clidirile nerezidentiale aflate in proprietatea pemoanelor fizice
1)- Pentru clddirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clSdiri se calculeazi prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat
in ultimii 5 ani anteriori anului de referinJi;
b) valoarea finali a lucrdrilor de construclii, in cazul clSdirilor noi, construite in
ultimii 5 ani anteriori anului de referintS;
c) valoarea clEdirilor care rezultd din actul prin care se transfera dreptul de
proprietate, in cazul clddirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinld.
- Pentru clidirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activitati din domeniul agricol, impozitul pe clddiri se calculeazd prin aplicarea unei cote de

0,4% asupT valorii impozabile a cl[dirii.
- in cazul in care valoarea cl[dirii nu poate fi calculatd conform prevederilor alin. (l ),
impozitul se calculeazi prin aplicarea cotei de 2%o asupra valorii impozabile determinate
conform afi.45'7 din Legea 221/2015.
C. Calculul impozitului pe clddirile cu destina[ie mixtd aflate in proprietatea persoanelor
ftzice
(1) in cazut cladirilor cu destinatie mixt6 aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculeazd prin insumarea impozitului calculat pentru suprafaJa folositd in scop
rezidenfial conform art.457 din Legea 22712015 cu impozitul determinat pentru suprafa(a
folositd in scop nereziden{ial, conform art. 458 dinLegea227l20l5.
(2) in cazul in care la adresa cl[dirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
deslhgoard nicio activitate econoinicd, impozitut se calculeazi conform art. 457 din Legea

227 t2015.

D. Calculul impozitului/taxei pe clldirile detinute de persoanele juridice
I ) Pentru clddirile reziden{iale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clidiri se calculeazi prin aplicarea unei cote de 0,2o/o asupra valorii
impozabile a clddirii.
2) Pentru clddirile nerezidenfiale aflate in proprietatea sau definute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clidiri se calculeazd prin aplicarea unei cote de 1%, inclusiv, asupra valorii
impozabile a clddirii.
3) Pentru clldirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele juridice,
utilizate pentru activitdti din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clddiri se calculeazd prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clidirii.
4) In cazul clddirilor cu destinalie mixtd aflate in proprietatea persoanelor juridice,
impozitul se determind prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosit[ in scop
rezidenlial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafafa folositi in scop
nerezidenJial, conform alin. (2) sau (3).
5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clSdiri, valoarea impozabild a clddirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreaz[ impozitul/taxa $i poate fi:
a) ultima valoare impozabill inregistratl in eviden{ele organului fiscal;
b) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat
in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaludrii;
c) valoarea finald a lucrdrilor de constructii, in cazul clddirilor noi, construite in
cursul anului fiscal anterior; d) valoarea clldirilor care rezulti din actul prin care se transferd
dreptul de proprietate, in cazul clIdirilor dob6ndite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul clddirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar,
valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate
cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evalu[rii;
f) in cazul clEdirilor pentru care se datoreazi taxa pe cl5diri, valoarea inscrisd in
contabilitatea proprietarului clddirii 9i comunicata concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosin(d, dupd caz.
6) Valoarea impozabilE a clidirii se acfitalizeazd, o data la 3 ani pe baza unui raport de
evaluare a clddirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare
a bunurilor aflate in vigoare la data evaludrii.
7) Prevederile alin. (6) nu se aplicd in cazul clidirilor care aparfin persoanelor fa{i de
care a fost pronunlatd o hotirdre definitivd de declangare a procedurii falimentului.
8) in cazul in care proprietarul clIdirii nu a actualizat valoarea impozabilE a clddirii in
ultimii 3 ani anteriori anului de referinti, cota impozitului/taxei pe clddiri este 5%.
Declararea, dobAndirea, instriinarea gi modificarea cltrdirilor
l) Impozitul pe clldiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in
proprietate clddirea la data de 3 I decembrie a anului fiscal anterior.
2) In cazti dobdndirii sau construirii unei clddiri in cursul anului, proprietarul acesteia
are obtigalia sd depuni o declaratie la organul fiscal local in a cdrui raz[ teritoriald de
competentA se afld clddirea, in termen de 30 de zile de la data dobdndirii gi datoreazd impozit pe

clddiri incepdnd cu data de I ianuarie a anului urmdtor.
3) Impozitul pe clSdiri se pldte$te anual, in dou[ rate egale, pdnd la datele de 31 martie qi
30 septembrie, inclusiv.
4) Pentru plata cu anticipatie a impozitului /taxei pe clddiri, datorat pentru intregul an de
cdtre contribuabili,persoane fizice sijuridice p6nd la data de 3l martie a anului respectiv, se
acorde o bonificalie de l0%.
5) Taxa pe clSdiri se plategte lunar, pdnd la data de 25 a lunii urmatoare fiecdrei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se ftansmite dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare ori folosinl6
II. Impozitul gi taxa pe teren
1) Orice persoand care are in proprietate teren situat in Romdnia datoreaz6 pentru acesta
un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul tittu se prevede altfel.
2) Pentru terenurile proprietate publicd sau privatA a statului ori a unititilor administrativteritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinJd, dupd caz, se stabilegte
taxa pe teren care reprezintd sarcina fiscald a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinl[, in condi(ii similare impozitului pe teren.
3) Impozitul prevAzut la alin. (l), denumit in continuare impozit pe teren, precum qi taxa
pe teren prevdzuti la alin. (2) se datoreaz[ cdtre bugetul local al comunei, al oragului sau al
municipiului in care este amplasat terenul.
4) Taxa pe teren se platefte propo(ional cu perioada pentru care este constituit dreptul de
concesionare, inchiriere, administrare ori folosinJS.
5) Pe perioada in care pentru un teren se plEtegte taxa pe teren, nu se datoreazd impozitul
pe teren.

6) In cazul terenului care este delinut in comun de dou6 sau mai multe persoane, fiecare
proprietar datoreazb impozit pentru partea din teren aflat6 in proprietatea sa. in cazul in care nu
se pot stabili p6(ile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun
datoreazd o parte egald din impozitul pentru terenul respectiv.
Calculul impozituluVtaxei pe teren
1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilette ludnd in calcul suprafata terenului, rangul
localitali in care este amplasat terenul, zona gi categoria de folosinli a terenului, conform
incadrdrii stabilite de catre Consiliul Local.
2)in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de
folosintf, terenuri cu construclii impozitul/taxa pe teren se stabileqte prin inmullirea suprafelei
terenului, exprimatd in hectare, cu suma minima corespunzdtoare prevdzutd in tabelul aferent
art .465 alin (2), pentru toate zonele si rangurile respective .
3) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alt6
categorie de folosintd decdt cea de terenuri cu construc[ii, impozitul/taxa pe teren se stabilegte
prin inmullirea suprafe[ei terenului, exprimatd in hectare, cu suma corespunz6toare prevdzutd la
art 465 alin. (4), iar acest rezultat se inmullegte cu coeficientul de coreclie corespunzdtor
prevdzut la alin. (5).
Ca exceptie de la prevederile alin (3) si (5), in cazul persoanelor juridice , pentru
terenul amplasat in intravilan , inregistrat in registnrl agricol la alta categorie de folosinta
decat cea de terenuri cu constructii , impozitul ltaxa pe teren se calculeaza conform
prevederilor alin .(7) ,cu sumele maxime , numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii:

-au prevazut in statut ,ca obiect de activitate ,agricultura
-au inregistrate in evidenta contabila , pt anul fiscal respectiv ,venituri si
cheltuieli din desfasurarea activitatii de agricultura
4). in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul I taxa pe teren se stabilegte prin
inmullirea suprafetei terenului, exprimatd in ha, cu suma maxima corespunzdtoare prevdzutd in
tabeul aferent alin. (7), inmullitd cu coeficientul de corecJie corespunzdtor prev5zut la art.45'7

alin.(6)

.

Declararea gi datorarea impozitului gi a taxei pe teren
i) Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in
proprietate terenul la data de 3 I decembrie a anului fiscal anterior.
2) In cazd dobdndirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligafia sd
depund o noud declaraJie de impunere la organul fiscal local in a c6rui razd teritorialS de
competentd se afld terenul, in termen de 30 de zile de la data dobdndirii, 9i datoreazd impozit pe
teren incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor.
3) In cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an
fiscal, impozitul este datorat de persoana care de(ine dreptul de proprietate asupra terenului la
data de 3 1 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instrdineazd.
4) DacI incadrarea terenului in func(ie de rangul localitdlii gi zond se modific6 in cursul
unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe
teren, impozitul se calculeazi conform noii situafii incepdnd cu data de I ianuarie a anului
urmator.
5) in cazul modificirii categoriei de folosinf[ a terenului, proprietarul acestuia are
obligatia si depuni o noud declarafie de impunere la organul fiscal local in a cdrui razd
teritorialE de competenfd se afl6 terenul, in termen de 30 de zile de la data modificdrii folosinlei,
gi datoreazd impozitul pe teren conform noii situatii incepdnd cu data de I ianuarie a anului
urmAtor.
.Plata impozitului gi a taxei pe teren art.467 din Legea 22712015
1) Impozitul pe teren se pl5te$te anual, in doud rate egale, pind la datele de 3 I martie qi
30 septembrie inclusiv.
2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de citre
contribuabili- persoane fizice si juridice , pdnd la data de 3 1 martie inclusiv, a anului respectiv,
se acordd o bonificalie de la l0% .
5) Taxa pe teren se pldtegte lunar, pdnd la data de 25 a lunii urmdtoare fiecirei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare ori folosin{d.

Impozitul pe mijloacele de transport
mijloc de transport care trebuie
un
impozit
anual pentru mijlocul de transport, cu
inmatriculat/inregistrat in Rominia datoreazd
excepfia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.
2) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreazA pe perioada cdt mijlocul de transport
este inmatriculat sau inregistrat in Romdnia.
3) Impozitul pe mijloacele de transport se pl6te$te la bugetul local al unitilii
administrativ-teritoriale unde persoana igi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupl caz.
1) Orice persoand care are in proprietate un

de zile de la data inmatriculirii/inregistririi, gi datoreazi impozit pe mijloacele de transport
incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urmitor.
Contractele de irnstrdinare-dobdndire a unui mij loc de transport vor fi intocmite conform model
2016 ITL -054 de cdtre vAnzitorul mijlocului de transport in 5 exemplare ( un original qi 4 fotocopii
conforme cu originalul semnate olograf atdt de vdnzdtor c6t qi de cumpirator).
3) In cazul in care mijlocul de hansport este dobandit in alt stat dec6t Romdnia,
proprietarul acestuia are obliga{ia sA depund o declaratie la organul fiscal local
a cirui razd
qi
punctul
caz
de
lucru,
dupd
datoreazd
teritorialE de competen{d are domiciliul, sediul sau
impozit incepAnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor inmatriculirii sau inregistrdrii aceshria

in

in Rominia.
in cazul mijloacelor de transport dobdndite gi inmatriculate in circulalie pe teritoriul
altei lari (pe numele contribuabillului), se va solicita dovada radierii din circulalie, data
dobdndirii fiind in acest caz data radierii din circulafie. in lipsa documentului de radiere,
contribuabilul va da o declaratie pe propria rdspundere c6 nu deline acel act gi va men]iona data la
care vehiculul a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.
4) In cazul radierii din circula{ie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaJia sd
depund o declara{ie la organul fiscal in a c:arui raziteritorial[ de competenp igi are domiciliut,
sediul sau punctul de lucru, dupd caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, gi inceteazl sd
datoreze impozitul incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urmitor. 5) in cazul oricdrei situa{ii
care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de ffansport, inclusiv
schimbarea
domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligalia depunerii
declaraliei
fiscale.cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe
a*caiei razd teritoriala iqi are
domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen ai ro ae zile, inclusiv,
de la modificarea
survenit6,.9i datoreazd impozitul pe mijloacele de transport
stabilit in noile condilii incepAnd cu
data de I ianuarie a anului urmator.
cazul unui mijloc de hansport care face obiectul
unui contract de leasing hnanciar,pe
.-.-u]ji
intreaga durard a acesruia se aplicd urmAtoarele
reguli:
a) impozitul pe mijloacere.de transport
se datoreazi de locatar incep,nd cu
data de I ianuarie u anulri urmdtor
incheierii contractului a" l."rlrg nr-.r".,
anului in cursul cdruia inceteazd contractul
oulru ra sf6rqitul
a. i"url.rg'irrun.ru.;
b) locatarul are obliga;ia depunerii
i"ctaraliei fiscale la organul fiscal local
a cdrui razd de competentd ."inr"gij."ura
in
o"rsport,
in
rermen
de
30 de zile de la
data procesurui-verbar de predur.-lri-i..
u i,ir;ili
.
artor
documente
similare
rnlrarea bunurui in posesia locatarurui,
care aresta
in.o1i,a-a. o aopie a acestor documente;
Depunerea decraratiiror fir"ure
,"p..z1r,tu
gi in cazur persoanelor care
beneficiazd de scutiri .uu r.ar""iia.
" "irtg.ti.
rilffi'#;;rtlltu,
pe mrlroacere de ransporr.
imqozjtutui pe mijlocul de transport
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art,472

fl,a,tl
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se pldteete anual,

in doud rate egare. piini ra darere

2) Pentru plata cu anticipa[ie
a impozirului pe mijlocul de
transport. darorat pentru
intregul an de ctrtre .onr.inuuuiii
p.;.
ra
data de 3 r martie L anurui
respecriv. inclusiv. se acordd
o uoirinluti.
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TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR $I A
AUTORIZATIILOR SIALTE TAXE LOCALE
1) Pentru anul 201 8, s-au stabilit urmatoarele taxe , dupa cum urmeaza :
- Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculeaza in functie de
suprafata pentru care se solicita , dupa cum Drrr-.eza
a) pdnd la 1 50 mp inclusiv -suma 6 lei
b) intre 151 9i 250 mp inclusiv 7 lei
c) intre 251 qi 500 mp inclusiv 9 lei
d) intre 501 qi 750 mp inclusi 12 lei
e) intre 75 I 9i 1.000 mp inclusiv 14 lei
f) peste 1.000 mp 14 lei + 0,01 lei / mp pentru fiecare mp care depaqeqte
1.000 mp - Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este
egala cu 50% din taxa stabilita conform alin. (l)
- Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autoriza{ii de
construire este egalr cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
'.

autorizaliei iniliale.

Taxa pentru avizarea certificatului

de urbanism de catre comisia de
urbanism si amenajare a teritoriului ,propunem suma de 15 lei ,
-Taxa pentru eriberarea unei autorizatii de construire pentru
o cridire
rezidenliali sau clrdire- anex6 este egalf, cu o,s% din valoarea
attorizatiru tu.rariio. ae
construclii.
- Taxa pentru eliberarea unei autoriza{ii
de construire pentru alte constructii
decat cele mentionate raarin .(5) este
egala.riz" oi, varoarea autorizata a lucrdriror de
constructie, inclusiv valoarea instalatiil-or
aferente .
-Pentru taxele prevazute la
alin (5) si (6) stabilite pe baza valorii
lucrarilor
de constructie se aplica urmatoarele
reguli:
a) mxa datorata se stabireste
oe baza varorii lucrariror de constructie
daclarare de persoana .*.roti.ri,
inainte deemiterea acesteia.
b) penfu taxa prevazutala
aiin
(5)
valoarea reara a lucrarilor
constructie nu poate fi mai
de
mica d;.;;;;i;;;'imporabla
a cladirii stab,i; conf.art.4,'.
_Taxa penEu prerungirea
u*oiri,ii a..orrt
cuantumur taxei penru
cu 30 % din
eriberarea .""nin.*iri.u,
u urto.iruti"i initiare
_Taxa penrru
eliberarea
construclii .t,..gula J,
o.l% din valoarea impozabllr *sfliinlare' totald sau pa4iala. a unei
determinarea impozitutui
a construcliei. stabilita
penrru
pe ctddiri.
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recreative 9i distractive O*r,?n
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local
actualizata prin ordinur
.rutlonuiu-CeeN ,datoreaza bugetului
clasificarii
actualizarea
taxa
se desfasoara activitatea se achita
uoi-loiroativ-teritoriala
.-u
carui
a
al comunei ,in
privind desla5urarea acestor activitati , in
nentru eliberar ealvizarca-Jii" *i".r*trei
in suma de :
;;;;uraulr"t""ta activitatilor respective
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t'pi"futa Ot pana la i00 m"inclusiv' taxa de 200 lei /an
" *i.uf4anluilnu.. de 500 m, aferenta activitd{ilor respective,
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-Taxapentruserviciidereclamasipublicitatesecalculeazaprinaplicareacotei
drept
taxei respective lavaloarea serviciilor de reclama si publicitate ,aferenta unui contract,
pentru care se percepe cota de3 o/o.
Pentru taxa de afiqaj in scop de reclamtr 9i publicitate se achita urmatoarele
taxe:
- in cazul unui afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o
activitate economica se achita taxa 32lei lan
- in cazul oricarui alt panou de afisaj se achita taxa anuala este de 23 lei.
-Impozitul pe spectacole cu exceptia videotecilor si discotecilor se calculeazd prin
aplicarea cotei de impozit la suma incasatd din vdnzarea biletelor de intrare gi a abonamentelor.
Cota de impozit se determini dupi cum urmeazf,:
- in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesd de teatru, balet,
operA, operetA, concert filarmonic sau altd manifestare muzicald, prezentarea unui film
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportivd intemd sau intemaJionald, se
percepe cota de impozit de 2o/o din suma incasata din vanzarea biletelor
- in cazul oricf,rei alte manifestdri artistice decdt cele susmentionate se

-nivelul taxei
de divor! pe cale administrativd
procedurii
-Taxa pentru lnoeplinirea
8 e}t.1-tlt,l"l;pii
sau depe alte
Pentm anuJr20l
heliografice de,pe planuri cadastrale
fiecare mp sau
u.hitu o taxa de 32 lei pentru
."
asemenea ptanuri. oq**.1]."rliirii.'i"!"i.

percere

o com de 5%'

fracliunedemP

utitizarea temporara a locurilor

publi::

::^.tTl1-^t,]'ii*: 'tt''t

Multitunctionale ' in scopul
se achita o taxa de 200 lei'
organizarii de nunti , botezuri si alte evenimente

-Pentm inchiri.t"t ;:;;;;'L'r*tr)sai

.Pentrueliberareacertificatelordeatestarefiscalas-astabilitotaxade20
juridice '
lei,pentru persoane fizice si 50 lei ,pentru persoane
" -Ta*a pentru obtinerea autorizatiei de spargere carosabilului /alei pietonale s-a
stabilit o taxa de 100 lei / penfu fiecare autorizatie in parte '

- Pentru eliberarea de cltre organele administra{iei publice locale, a certificatelor,
adeverintelor gi a oriciror alte inscrisuri prin care se atestd un fapt sau o situatie se percere o
taxa de 2 lei.
-Pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de
animal se va achita urmatoarele taxe:
- pentru animale sub 2 ani -o taxa de 2 lei
- pentru animale peste 2 ani - o taxa de 2 lei
- Pentru certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietdlii asupra animaleloq pe
cap de animal, in bilete de proprietate se va achita urmatoarele taxe.
- pentru animale sub 2 ani - taxa de 2 lei
- pentru animale peste 2 ani - taxa de 5 lei

SANCTIUNI

LIMITELE MIMME $I MAXIMEALEAMENZILOR tN CAZUL
PERSOANELOR FIZICE
Nivelul amenzii pentru anul 2018 , conform art.493
-contravenlia prev[zutd la alin.(2) lit.a) se sanclioneazd cu amendd de la 70 leila279
lei, iar cele de la alin.(2) lit.b), cu amendi de la 279lei la 696 lei .
-incdlcarea normeror tehnice privind tipirirea, inregistrarea, v
nzarea, evidenJa gi
gestionarea, dupd caz, a abonamentelor gi a biletelor
de intiare la spectacole *nrtirri.
contraven1ie gi se sanctioneazd cu amend6:
dela325lei la 1.57g lei.

KIHS|IS

MINIME $I MAXIMEALEAMENZILOR
iN CAZUL PERSOANELOR

Nivelul amenzii pentu anul 201g,conform
art.493:
- in cazul oersoanelor juriaice.
f imitefe miilm
alin (3 ) $i r+l s. ma:'ore#
cu 300%. respectiv:

ale- amenzilor prevazute
la
- ."ror,Ll'.T111Te
prevdzutd Ia alin.(2),
rit. a) se

':'j::Itit'i

;i;;;'";
tu2.;A;;;:r,,""..uro280reirar.ll6tei,iarcereo.luuriniiiri.ii.*il*or*,.

cu amendd ae ra zsg
:al:ligne.aza
r.,6lei

i;;

.

-incdlcarea normelorlehnice
privind tipdrirea,
gesrronarea' dupd'
caz' a abonamenteror
;

,,

vdnzarea,eviden{a gi
consrituie

i:ql:,.T*,
;iil;i;;l",ntrur.
Ia spe*acore

6'312 lei'
cu amend6: de la 1'300 lei la
contmventie 9i se sanctioneazA

t:rr"J:T"ffi31"Hil,1r",a
,*(.],,i:t:tjlor"uruimpozit
pct(x),

_Nu

se

pe cladiri conform art456

rtaxapeteren

,alin (l)pct(

a )pana

la

conform art.464,alin (1) pct (a) pana la

art. 46gArin(1)
datoreaza impozitur pe mijloace de transport conform

pct(a) pana la Pct (P)
-Sunt scutite in totalitate -de taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si
autorizatiilor persoanele mentionate la ut 476 , alin(l),pct (a ) pana la pct (k),-inclusiv
- Nu se aplica taxa ,pentru serviciul de reclama si publicitate , conform art.479
alin( l),(2),(3),(a) si (5).
-Nu se aplica taxa penfu spectacole conform art.482
Consiliul local a hotarat acordarea unor reduceri ,confart 456 si 464-alin (2)
dupa cum urmeaza:
- reducerea /scutirea in cota de 50 % pentru urmatoarele cladiri si terenud:
- art.456,alin (2),pct.(a,bj si i) pentru cladirile respective
- art.464, a1in.(2), pct.(g,h,i,p,q,r si s) pentru terenurile respective
AvAnd in vedere numdrul mare al deciziilor referitoare la obligaliile de platd
-accesorii,a deciziilor de plata/instiintarilor de plata , pentru anul 2018, cat si a extraselor de
cont s-a aprobat comunicate prin afisare la avrzier cat si pe site-ul Primariei Comunei
Manesti, pentru persoane frzice cat si juridice..

In conformitate cu art. 162 din Legea m.20712015 privind Codul de proceduri
fiscald, organele fiscale au obliga{ia de a publica pe pagina de intemet proprie, lista debitorilor
persoane fizice gi juridice care inregistreazA ob[gatii fiscale restante, precum qi cuanfumul
acestor obligatii.
Lista se publici trimestrial, pdni in ultima zi a primei luni din trimestrul urmitor celui de
*q9f|.t:. qi cuprinde obligatiile fiscale restante la sfhrgitul trimestrului qi neachitate la data
publicdrii listelor, al cdror plafon se stabilegte prin hotirdre
a consiliului local, drept pentru care
au fost stabilite urmatoarele cuantumuri :
- pentru persoane fizice _ mai mari de 100 lei
,inclusiv
-pentru persoane juridice _ mai
mari de 1.000, inclusiv
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