ROMANIA
JUDETUL
COMUNA BOBOTA
CONSILIUL LOCAL

silar

DIN 29.11.2016
privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2017
Consiliul Local intrunit ?n qedinp ordinard a consiliului local Bobota,
Av0nd in vedere:
- raportul compartimentului contabilitate privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale al
comunei Bobota pe anul 2017 inregistrat sub nr.7710 din Og |L2016 qi expunerea de motive a
primarului inregistrat[ sub nr. 78 l8l 14.ll.2Ol6;
prevederile Legii nr. 227 12015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind impozitele qi
taxele locale;
Legea 11711999 privind taxele extrajudiciare de timbru,cu modificdrile qi complet6rile
ulterioare,
Legea 27312006 privind finantele publice locale, cu modificdri si complet[ri ulterioare;
Legea nr. 207120.07 .2015 privind codul de procedura fiscal[,
prevederile Legii nr 5212003 privind transparenla decizionalI in administralia publicl;
Avizul comisiilor de specialitate a consiliului Local Bobota;
in temeiul art. 36 utin + lit. c) si art 45 alin 21it. c) din Legea 2I5DAr)r privind
administra{ia publicd local6 republicat[;

-

-

norAnAgrn:
Art.l. (1) Se aprob[

impozitele Ei taxele locale pentru anul2OlT,valorile impozabile,
taxele
locale,
alte
taxe asimilate acestora, dupb cum urmeazd..
Ei
1.(2) Impozitut pe ct[diri
a) nivelurile stabilite ?n sume fixe, cum sunt prevdzute in Tabloul cuprinzdnd impozitele
Ei taxele
locale pentru anul2077, conform Anexei nr. l.
b) cota prev[zutl la art.457 alin.(1) din Legea nr.227l2OI5 privind Codul fiscal (impozit pentru
cl[dirile reziden{iale qi cl[dirile- anex[ in cazul persoanelor fizice), se stabileqtela O,toto, urrpru
valorii impozabile;
c) cota prevf,zuti la art.458 alin.(l) din Legea nr.227l2Ol5 privind Codul t-rscal (impozit pentru
cl[dirile nerezidenliale in cazul persoanelor fizice), se stabileqt'ela I oh;
d) cota prevlzut[ la art.458 alin.(3) din Legea nr.227l2Ol5 privind Codul fiscal (impozit pentru
cl[dirile nerezidenliale ?n cazul persoanelor {tzice, utilizate pentru activit[1i din domeniul agricol),
se stabileqtela 0,4 oh;
e) cota prev[zutl la art.458 alin.( ) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clidirile nerezidenJiale in care valoarea cl[dirii nu rezult[ dirtr-rn raport de evaluare in cazul
persoanelor fizice), se stabileqt e la Z oh;
fl cota previzut[ la art.46O alin.(1) din Legea nr227l2Al5 privind Codul fiscal(impozitltaxapentru
cl[dirile rezidenliale in cazul persoanelor juridice), se stabili$t ela 0,1 o/o;
g) cota prevdzutl'laart.46O alin(2) din I egea nr.22712015 privind Codul fiscal(impozitltaxapentru
clldirile nerezidenfiale in cazul persoanelor juridice), se rtubil.qt. lal oh.
h) cota prevdzutl la a*.460 alin (3) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal (impozit pentru
cl[dirile nerezidenfiale in cazul persoanelor juridice, utilizate pentru activit6li din domeniul
agricol)" se stabilegtela 0,4 oh;
i) cota prev[zut[ la art.460 alin (8) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal (impozitltaxapentru
impozitele

clddirile a c[ror valoare impozabil[ nu a fost actualizatdin ultimii 3 ani anteriori anului de referinli
in cazul persoanelor juridice), se stabilegtela 5o/o;
1.(3) Impozitul pe teren qi taxa pe teren
a). Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de mp. de teren, rangul localitatii
in care este amplasat terenul si zona sau categoria de folosinta a terenului, si totodata situarea
terenului in intravilan sau extravilanul localitatii conform anexelor. llA., 2,2A qi 3
1.(4) Plata impozitului
a). ImpozituVtaxape cl[diri, impozitul/taxa pe teren qi taxa pe mijloacele de transport sunt
creante fiscale anuale, care se pl6tesc in dou6 rate egale, pdnd la 3l martie Ei 30 septembrie inclusiv.
b). Pentru neplata la termenele enuntate la alin.1, contribuabilii datoreaz[ major[ri de
intdrziere stabilite potrivit reglementlrilor legale in vigoare.
c). Impozitul anual pe clldiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaqi buget
local de c[tre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pinl la 50 de lei inclusiv, fiecare, se
plitegte integral pin6la primul termen de plati.
d). In cazul contribuabililor persoane fizice si juridice, pentru plata cu anticipalie pdn[ la
data de 31.03.2017 a impozitului pe clldiri, a impozitului pe teren qi a impozitului pe mijloacele de
transport, se acorda bonificalie in cuantum de l0o/o.
.

Art,2. Pentru anul2017 se acord[ urmltoarele Facilititi fiscale:
(1) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clddiri qi a impozitului/taxei pe teren, in
conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2) qi art. 464 alin (2) din Legea 22712015 privind Codul
fiscal, pentru urmitoarele categorii de clddiri, terenuri dup[ caz:

a) cl[dirile

utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de cdtre

organizalii
neguvernamentale qi intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
b) clddirile utilizate de organizalii nonprofit folosite exclusiv pentru activit[tile f6r[ scop
lucrativ;
c) clddirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. i0/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1-989, iepublicat[, cu
modific[rile qi completlrile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menfine afectaliunea
de interes public;
d) clddinle retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonan{a de urgen{d a Guvernului nr.
9412000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar{inut cultelor religioase din Romania,
republicat[, cu modificlrile qi completlrile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul
men{ine afectafiunea de interes public;
e/ clddirile restituite potrivit art. alin. (5) din Ordonan[a de urgen![ a Guvernului nr.
8311999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apatinut comunitdlilor cet[fenilor

I

apfiinind minorit[1ilor nationale din Romdnia, republicat[, pentru perioada pentru

care

proprietarul men{ine afecta{iunea de interes pubtic;
.fl clddirile afectate de calamit[(i naturale, pentru o perioad[ de pdn[ la 5 ani, incepdnd cu I
evenimentul;
g) clddirile lacare proprietarii au executat pe cheltuial[ proprie lucrlri de interven]ie pentru
creqterea performan{ei energetice, pe baza procesului-verbal de receplie la terminarea lucrlrilor
intocmit in condiliile legii, prin care se constat[ realizarea misurilor de intervenfie recomandate de
cdtre auditorul energetic in certificatul de performanf[ energeticl sau, dup[ caz, in raportul de audit
energetic, astfel cum este prev6zut in Ordonanla de urgentl a Guvernului nr. lSlZOOg privind
cre$terea performanfei energetice a blocurilor de locuinfe, aprobatd cu modificdri qi completiri prin
Leeea nr. 158/2011. cu modific[rile qi complet[rile ulterioare;
It) clddirile unde au fost executate lucr[ri in condiliile Legii nr. 153/2011 privind m6suri de
crestere a calit[fi arhitectural-ambientale a clSdirilor, cu modific[rile qi completlrile ulterioare;
Procedurile de acordare a faciliti{ilor fiscale prevlzute la art. 2 sunt cele prevlzute in
anexele nn 8-140 care fac parte din prezenta hotIrfire.
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Art. 3. Taxa pentru eliberare certificate, avize

qi

autoriza(ii

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50%
din taxa stabilita conform legi , prezentat[ in anexa la prezenta.
(2)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi
folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu0,5Yo din valoareaautorizata a lucrarilor de
constructii,
(3) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire se
stabileqte de 30 o/o dintaxa initiala.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de c6tre comisia de urbanism qi
amenajarea teritoriului de cltre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului
judelean se stabilegte de consiliul local in suma de 20 lei.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alt[ construc{ie decdt cele
prev[zute in alt alineat al prezentului articol este egal6 cv L oh din valoarea autorizatd, a lucrdrilor de
construc{ie, inclusiv instalalii le aferente.
(6) Pentru eliberarea autorizatiei de desfiinlare total[ sau pa(iali a unei construclii taxa
datoratl este de 0,7 oh din valoarea impozabild a construcliei. In cazul desfiin{[rii pa(iale a unei
constructii taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din
contructie care urmeazd afi demolatd.
(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare studiilor geotehnice,
ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si a
altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de mp. de teren afectat de foraj sau de excavatie cu
o valoare stabilita de consiliul local de 20 lei.
(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucr[rile de organizare de qantier, in
vederea realizIrii unei construclii care nu sunt incluse in altd autorizalie de construire , taxa este
egal[ cu 3o/o din valoarea autorizatd a lucririlor de organizare de qantier.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizafiei de amenajare de tabere de corfuri, c[su{e sau rulote ori
campinguri este egal[ cu2oh din valoareaautoizatd a lucrdrilor de construc{ie.
(10) Pentru eliberarea autorizaliilor de construire pentru chiogcuri, tonete,cabine spa{ii de
expunere situate pe clile qi in spatiile publice precum gi pentru amplasarea corpurilor qi a
panourilor de afiqaj ,a firmelor qi reclamelor taxa datoratS este de 8 lei pentru fiecare mp.
(11) Pentru eliberarea autorizaliilor privind lucr[rile de racorduri qi brangamente la retele
publice de ap6, canalizare, gaze, termice, energie electric[, telefonie qi televiziune prin cablu, taxa
datorat[ este stabilita de consiliul local, de 13 lei pentru fiecare racord.
(12)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturd stradald qi adresl se
stabileqte de c[tre consiliul local in suml de 5 lei.

Art.

4 Taxa

pentru eliberarea autorizafiilor pentru desf;lqurarea unor activiti{i

(l) Taxa pentru eliberarea autoriza{iilor sanitare de funclionare se stabileqte de consiliul
local qi este de 20lei.
(2)Taxa pentru eliberarea atestatului de producItor de asemenea se stabileste de catre
consiliul local si este de 50 lei.
(3) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol si
este de 10 leil bloc.
(4) Tax[ pentru eliberarea/vtzarea anualS a autorrzaliei privind desfrqurarea activit[1ii de
alimentalie public[, pentru persoanele a c[ror activitate este inregistrat[ in grupele CAEN 561Restaurante,563- Baruri qi alte activitati de servire a biuturilor Ei 932- Alte activit[fi recreative qi
distractive, potrivit Clasificaliei activitl1ilor din economia nalionald/ CAEN, in funclie de
suprafala aferentl a activit[tilor respective astfel, in sum[ de
a). 400 lei, pentru o supraf'ata de pdnl la 500 mp, inclusiv,
b). 4000 lei, pentru o suprafa{I mai mare de 500 mp.
:

Art. s. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA

SI

PUBLICITATE
(1) Taxa pentru servicii de reclami qi publicitate se calcul eazd prin aplicarea cotei taxei
respectiv de 3Yo, la valoarea serviciilor de reclamd qi publicitate,
(2) Valoarea taxei pentru afiqaj in scop de reclaml qi publicitate este:
ul.- i, cazul unui afiqaj situtt in locul in care persoana deruleazl o activitate economicf,,
suma este de 32 lei,
b)- in cazul oriclrui alt panou, afiqaj sau structurl de afiqaj pentru reclam[ qi publicitate,
suma este de 23 lei.

Art.6 IMPOZITUL PE SPECTACOLE
(1) Impozitul pe spectacole se calcvleazdprin aplicarea cotei de impozit la suma incasat[ din
vdnzareabiletelor de intrare 9i a abonamentelor, dupl cum urmeazd'.
a) in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesi de teatru, balet, oper[, operet6,
concert filarmoniC sau alt[ manifestare muzicald, prezerfi.area unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competitrie sportivE internb sau internafional[, cota de impozit
este egal[ cu2Yq
b) in iazul oricf,rei alte manifestdri artistice decit cele enumerate la lit. a), cota de impozit
este egall cu 5oh.

Art.7. Anexele nr.

l, 1/A" 2 - 14 fac parte integrantd

din prezenta hotlrdre.

se aplica pentru plata impozitelor gi taxelor locale datorate pentru
vigoareinceptnd cu data 01.01 2017'

Art.g. prezenta hotlrire
anul2Ol7 qi intr[in

Art.9. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleazd Primarul Comunei
Bobota.

Art. 10. Prezenta

se comunica cu:

Institutia Prefectului Judetului Salaj
Primarul comunei;
C omPartirnentul c ontabi litate ;
Dosar sedinta;
Dosar hotar8ri.
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