ROMANIA
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COMUNA CHIRPAR
CONSILIUL LOCAL
____________________________________________________________________

PROIECT DE HOTARARE NR. 34 / 01.11.2019
HOTARAREA NR.

/ 2019

PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE
PENTRU ANUL FISCAL 2020
Consiliul Local al comunei Chirpar intrunit in sedinta ,,ordinara,, publica din data de
______________,
Analizand referatul de aprobare nr. 4848 / 01.11.2019 al primarului Comunei Chirpar si raportul
compartimentului de specialitate cu nr. 4849 / 01.11.2019 intocmit de inspectorul Compartimentului

impozite si taxe prin care se propune stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020,
In scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de
conditiile locale specifice, in vederea dezvoltärii economico-socialã a comunei, apreciind necesitatea,
oportinitatea si legalitatea propunerii,
Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Chirpar:
- comisia pentru activitati economico-financiare, buget-finante, administrarea domeniului public si
privat, gospodarire comunala, protectia mediului, amenajarea teritoriului si urbanism, programe de
dezvoltare locala
- comisia pentru activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie
sociala, activitati social culturale, sportive si de agreement, administratie publica locala
- comisia juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor,
agricultura, turism, servicii si comert
In conformitate cu prevederile art.5 alin.2, art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273 /2006 privind
finantele publice locale, cu modificärile i completärile ulterioare,
Potrivit art. 457 – 459, art 460, art 465, art 470, art 474- 475, art 477- 478, art 481, art 484,
art 486, art 493, din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal.
In temeiul prevederile art. 129, alin.2, lit. b, coroborat cu alin. 4, lit. c, art. 139, alin. 3, lit.c si
art.196, alin 1, lit. a din Codul administrativ aprobat prin OUG 57 / 2019,
HOTARASTE :
Art. 1. Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2020, după cum urmează:
(1) Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele
locale pentru anul 2019, constituind Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Cota prevăzută la art. 457, alin. (1) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozitul
pentru clădirile rezidențiale și clădirile – anexă în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 0,12%,
asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care
este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform art. 457, alin. (2) – (5) din legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul
următor:
Zona in cadrul
Rangul localitatii
localitatii
-IV-V(Chirpar)
(Vard, Veseud, Sasaus)
A
1,10
1,05
B
1,05
1,00
C
1,00
0,95
D
0,95
0,90

(4) Cota prevăzută la art. 458, alin. (1) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozitul
pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 0,7% asupra valorii.
(5) Cota prevăzută la art. 458, alin. (3) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozitul
pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul
agricol), se stabilește la 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(6) Cota prevăzută la art. 458, alin. (4) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozitul
pentru clădirile nerezidențiale în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor art.
458, alin (1) în cazul persoanelor fizice) se stabilește la 2 % asupra valorii impozabile a clădirii.
(7) Cota prevăzută la art. 460, alin. (1) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul/taxa pentru clădirile rezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 0,12 %
asupra valorii impozabile a clădirii.
(8) Cota prevăzută la art. 460, alin. (2) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 0,7 %
asupra valorii impozabile a clădirii.
(9) Cota prevăzută la art. 460, alin. (3) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanelor juridice,
utlizate pentru activităși din domeniul agricol), se stabilește la 0,4 % asupra valorii impozabile a
clădirii.
(10) Cota prevăzută la art. 460, alin. (8) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (
impozitul/ taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani
anteriori anului de referință în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 5 % .
(11) Atunci când dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul
exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a
clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
(12) Cota prevăzută la art. 470, alin. (3) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (pentru
mijloacele de transport hibride), impozitul se reduce cu 50 % .
(13) Cota prevăzută la art. 474, alin. (3) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (taxa
pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabilește la 30%.
(14) Cota prevăzută la art. 474, alin. (5) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (taxa
pentru eliberarea unei autorzații de construire pentru o clădire rezidențială sau o clădire – anexă) se
stabilește la 0,5 %.
(15) Cota prevăzută la art. 474, alin. (6) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (taxa
pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la lit.1), se
stabilește la 1 % .
(16) Cota prevăzută la art. 474, alin. (8) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (taxa
pentru prelungirea autorizației de construire), se stabilește la 30%.
(17) Cota prevăzută la art. 474, alin. (9) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (taxa
pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială a unei construcții), se stabilește la 0,1 %
(18) Cota prevăzută la art. 474, alin. (12) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (taxa
pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantiei în vederea realizării
unei construcții care nu sunt incluse în altă autorizație de construire) se stabilește la 3 % .
(19) Cota prevăzută la art. 474, alin. (12) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (taxa
pentru servicii de reclamă și publicitate), se stabilește la 3 % .
(20) Cota prevăzută la art. 481, alin. (2) lit. a) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, operetă, operă, concert filarmonic sau altă
manifestare muzicală, prezentarea unui film , un spectacol de circ sau orice competiție sportivă), se
stabilește la 2 % .
(21) Cota prevăzută la art. 481, alin. (2) lit. b) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. t)), se stabilește la 5 %
Art.2. (1) Bonificația prevăzută la art. 462 alin. (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se
stabilește în cazul impozitului pe clădiri la 10% (pentru persoane fizice)
(2) Bonificația prevăzută la art. 467 alin. (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabilește
în cazul impozitului pe clădiri la 10% (pentru persoane fizice)
(3) Bonificația prevăzută la art. 472 alin. (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabilește
în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10% (pentru persoane fizice).
Art.3. a) Pentru anul 2020, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare,se
ajustează cu cote adiţionale în conformitate cu art.489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, astfel:

b) Se aprobă cuantumul valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor prevăzute în Anexa nr. 1, stabilite
conform prevederilor art. 489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art.4. Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii, cu:
-50 % pentru cladirea cu o vechime mai mare de 100 ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinta
- 30 % pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinta si cu
- 10% pentru o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta.

Art.5. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare sau folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte
taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Art.6. Sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra
mijloacelor de transport, organizaţiile care au ca unică activitate acordarea de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
Art.7. Impozitul / taxa pe clădiri se plăteşte în două rate egale, astfel: până la 31 martie şi până la 30
septembrie inclusiv. Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi
unităţi administrativ – teritoriale, suma de 50 de lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
Art.8. Impozitarea imobilelor (cladiri si terenuri) situate in intravilanul localitatilor comunei Chirpar
se stabileste la zona A.

Art.9. Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan, se stabileşte prin inmultirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevazuta in tabelul din Anexa nr. 1.,
inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii. Extravilanul tuturor localitatilor
se incadreaza in zona A.
Art.10. Terenurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosinţă li se stabileşte taxa pe teren care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
Art.11. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a
acestuia, impozitul pe teren se datorează de către locatar.
Art.12. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte în două rate egale, astfel: până la 31martie şi până la 30
septembrie inclusiv. Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plata. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleaşi
unităţi administrativ – teritoriale, suma de 50 de lei se referă la impozitul pe teren cumulat.
Art.13. (1) Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează impozit
anual stabilit în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune din
aceştia, conform Anexei nr. 1.
(2) Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone,
impozitul se stabileşte conform Anexei nr. 1.
(3) Pentru combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone impozitul se stabileşte conform Anexei nr. 1.
(4) Pentru remorci, semiremorci şi rulote, impozitul se stabileşte conform Anexei nr. 1. cu
excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri
rutiere ) la care impozitul se calculează conform alin. 3.
(5) Pentru mijloacele de transport pe apă, impozitul se stabileşte conform Anexei nr. 1.
Art. 14. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte, în două rate egale, astfel: până la 31 martie şi
pană la 30 septembrie inclusiv.Impozitul anual pe mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local
de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de
transport, suma de 50 de lei se referă la impozitul pe mijloace de transport cumulat al acestora.
Art.15. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate se stabileste prin inmultirea
numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului cu suma aprobata de
consiliul local.

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii. Taxa pentru
afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau semestrial, in doua rate egale,
pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a
lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si
publicitate.
In conformitate cu prevederile art 477, privind Taxa pentru servicii de reclama si publicitate
facem urmatoarele precizari
- Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate în România în baza unui
contract sau a unui alt fel de întelegere încheiata cu alta persoana datoreaza plata taxei prevazute în
prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare
în masa scrise si audiovizuale.
- Publicitatea realizata prin mijloace de informare în masa scrise si audiovizuale, în sensul
prezentului articol, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din
economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si
alte tiparituri, precum si prin radio,
televiziune si internet.
- Taxa prevazuta în prezentul articol se plateste la bugetul local al unitatii
administrativteritoriale în raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate. In
conformitate cu prevederile art. 478 privind Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate
- Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si
publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 477, datoreaza plata taxei anuale prevazute în
prezentul articol catre bugetul local al comunei, dupa caz, în raza careia/caruia este amplasat panoul,
afisajul sau structura de afisaj respectiva.
- Valoarea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin înmultirea
numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau
publicitate cu suma stabilita de consiliul local.
Art.16. Impozitul pe spectacol (conform art. 480-481 din Legea 227/2015) în conformitate cu
prevederile art 480, reguli generale, facem urmatoarele precizari
- Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva au alta activitate
distractiva în România are obligatia de a plati impozitul prevazut în prezentul capitol.
- Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrative teritoriale în raza
careia are loc manifestarea artistica, competitia sportive sau alta activitate distractiva.
Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol
au obligatia de:
a) a înregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale care îsi exercita autoritatea asupra locului unde are loc
spectacolul;
b) a anunta tarifele pentru spectacol în locul unde este programat sa aiba loc spectacolul,
precum si în orice alt loc în care se vând bilete de intrare si/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu încasa sume care
depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe
spectacole;
f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, înregistrarea, avizarea, evidenta si
inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de
Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
contrasemnate de Ministerul Culturii si Ministerul Tineretului si Sportului.
Art.17. Taxe Speciale (conform art. 484 din Legea 227/2015)
(1) În sensul Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a prezentei hotarâri, taxele speciale
sunt instituite de Consiliul local pentru functionarea unor servicii publice create în interesul
persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele
speciale.
(2) Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor facute de serviciile existente la nivelul Consiliului
local, motivate si justificate pe baza documentelor privind cheltuielile de întretinere, functionare si
dotare a serviciilor publice respective.

(3) Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii:
- taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile
oferite;
- cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local;
- veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate
de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor pentru care s-au instituit taxele speciale;
- cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin cheltuielile curente de întreţinere şi
funcţionare a serviciilor;
- sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu
aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului bugetar;
- modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale, contravenţiile şi
sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, odată cu instituirea taxelor
speciale;
- pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări de
întârziere conform prevederilor legale în vigoare
Taxele speciale se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor iar
veniturile realizate.
Art.18. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute
la art. 456, litera r),s),t), art. 464, litera r),s),t), art. 469, litera a), b), c), i), art. 476, litera a), b), din
Legea 227 / 2015 potrivit Anexa nr. 2.
Art.19. Indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020 se va face conform HCL 28/2019
privind indexarea impozitelor si taxelor locale penru anul 2020.
Art.20. Anexele 1 – 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.21. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Chirpar si
Compartimentul Taxe si impozite.
Emisa in Chirpar data de 01.11.2019

INITIATOR PROIECT,
PRIMAR,
Feldeoiu Eugen

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL UAT,
Rus Rodica - Niculina

TABLOUL

Anexa1

CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM SI AMENZILE
APLICABILE INCEPAND CU ANUL 2020 STABILITE ÎN SUME FIXE
CAPITOLUL II - IMPOZITE SI TAXE PE CLĂDIRI (art. 457-459)
A. Persoane fizice
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Tipul cladirii
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă, arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau
chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, 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 cu pereţi exteriori din cărămidă
arsă sau
din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din
cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sauchimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa încăperi amplasate
la subsol, la demisol şi/sau la mansarda, utilizate ca locuintă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate
la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

Valoarea impozabila
Valoarea impozabila
- lei/m2 - lei/m2 Cu instalaţii de apă, canalizare,
Fără instalaţii de apă, canalizare,
electricitate sau încălzire
electricitate sau încălzire
NIVELURI PENTRU ANUL 2020

1.000
300

600

200

200

175

125

75

75 % din suma care s-ar aplica cladirii

75 % din suma care s–ar aplica cladirii

50 % din suma care s – ar aplica cladirii

50 % din suma care s–ar aplica cladirii

CAPITOLUL III - CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITE SI TAXE PE TEREN (art. 465)
A. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN –
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel
- lei/ha –
Zona in cadrul
localitatii

Nivelul impozitului, aferent localităţii de rang IV
CHIRPAR
-PENTRU ANUL 2020-

Nivelul impozitului, aferent localităţii de rang V
LOCALITATILE APARTINATOARE
-PENTRU ANUL 2020-

A

1150

1000

B. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN –
in cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in urmatorul tabel, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art.465
alin. (5)
- lei/ha -

Nr
crt

Zona
Categoria de
folosinta

Zona A

CHIRPAR – Teren arabil

1.

28

-

Păşune

21

-

Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

21
46
53

LOCALITĂŢILE APARŢINĂTOARE - Teren arabil

28
21
21
46
53

-

2.

Nivelurile pentru anul 2020
-lei/ha-

-

Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

28
15
x
x

28
15
x
x

Zona B

Zona C

Zona D

C. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul table, inmulțită cu coeficientul
de corecție corespunzător prevăzut la art. 456, alin. (6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
- lei/ha –
Nivelurile pentru anul 2020
Categoria de folosinţă/ Zona
A
B
C
D

CHIRPAR – Terenuri cu construcţii
- Arabil
- Păşune
- Fâneaţă
- Vie
- Livadă
- Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
- Teren cu ape
- Terenuri cu amenajări pişcicole
- Drumuri şi căi ferate
- Terenuri neproductive

22
42
20
20
48
48
8
1
26
x
x

LOCALITĂŢILE APARŢINĂTOARE - Terenuri cu construcţii

22
42
20
20
48
48
8
1
26
x
x

-

Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Terenuri cu amenajări pişcicole
Drumuri şi căi ferate
Terenuri neproductive

Tabel COEFICIENTI DE CORECTIE corespunzător prevăzut la art. 456, alin. (6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Zona in cadrul
localitatii
A

Rangul localitatii
-IV(Chirpar)

-V(Vard, Veseud, Sasaus)
1,10

1,05

CAPITOLUL IV - CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (art. 470)
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

I Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta)
Nivelurile pentru anul 2020
valoarea impozitului
- lei/200 cm³ sau fracţiune -

Mijloc de transport cu tractiune mecanica
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8
9
18
72
144
290
24
30
18

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cm3 inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone,
9. Tractoare înmatriculate

II Vehicule inregistrate
Lei/200 cm3
2
4
50 lei/an

1. Vehicule cu capacitate cilindrica:
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4800cm 3
1.2. Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica > 4800cm 3
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone

Numarul axelor si greutatea bruta incarcata maxima
autorizata

Impozitul
(in lei/an)
Vehicule cu sistem de suspensie
pneumatica sau un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de suspensie

Vehicule cu doua axe

I
1
2
3
4
5

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puţin15 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone

1
2

Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai putin de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

142
248

248
509

Vehicule cu trei axe

II

3
4
5
6
7

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel putin 26 tone

1
2
3
4
5
6

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

509
661
1019
1019
1019

661
1019
1583
1583
1583

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

Vehicule cu patru axe

III

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone
Impozitul
(in lei /an)
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Vehicule cu alt
sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie
pneumatica sau un echivalent
recunoscut

Vehicule cu 2+1 axe

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

138
321
528
775

321
528
775
936

936
1537
2133
2133

1537
2133
3239
3239

Vehicule cu 2+2 axe

II
1
2
3
4

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

5
6
7
8

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

III

9

Masa de cel puţin 38 tone
Vehicule cu 2+3 axe

2133

3239

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone
Vehicule cu 3+2 axe

1698
2363
2363

2363
3211
3211

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

1500
2083
2881
2881

1937
2881
4262
4262

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

1
2
3

IV

1
2
3
4

IV

Vehicule cu 3+3 axe

1
2
3
4

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

Remorci , sermiremorci sau rulote

Impozit
lei -

Masă totală maximă autorizată

NIVELURILE
PENTRU ANUL 2020

Până la o tona, inclusiv
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone

9
34
52
64
Mijloc de transport pe apă
Impozit
NIVELURILE
PENTRU ANUL 2020
-lei-

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Scutere de apă

21
56
210
210

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

(art.474-475)
NIVELURILE
PENTRU ANUL 2020

- lei (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban
a) până la 150 m2, inclusiv
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv
f) peste 1000 m2

6
7
9
12
14

14 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2
care depăşeşte 1000 m2
(2) Taxa pentru eliberarea cerificatului de urbanism pentru o Zona Rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin. (1)
(3)Taxa pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, precum si a
30% din valoarea taxei intiale
autorizatiilor de construire
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul
15 lei
consiliului judeţean
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta rezidențială sau clădire - anexa este egala
cu 0,5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
1% din valoarea autorizată a lucrărilor
(6)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcții
de construcție
decât cele menționate la alin. (5)
30%
din
cuantumul
taxei
pentru
eliberarea
certificatului
(7) Taxă pentru prelungirea unei autorizaţiei de construire
sau autorizației inițiale
(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau totala a unei
0,1 % din valoarea impozabila a
constructii.
acestora**
(9)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare studiilor
15 lei, pentru fiecare m2 afectat
geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor,

sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari
(10)Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare
de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta
autorizatie de construire
(11)Taxă pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi,

3% din valoarea autorizata lucrarilor
de organizare de santier*

2% din valoarea autorizată

căsuțe sau rulote ori campinguri
(12) Taxă pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containăre, tonete,
cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame
situate pe căile și în spațiile publice
(13) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi

8 lei/m2 de suprafață
ocupată de construcție

13 lei, pentru fiecare racord
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu
(14)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
9 lei
* Valoarea autorizată a lucrării este valoarea declarată , reală a lucrării, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, regularizarea făcându-se la terminarea lucrării.
Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată potrivit Anexei nr.1, capitolul II,
regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.
** Valoarea impozabilă este valoarea de inventar actualizată , din evidenţa contabilă (în cazul persoanelor juridice) , respectiv valorile pe metru pătrat din Anexa
1, capitolul II, (în cazul persoanelor fizice).
Pentru taxele prevăzute în prezenta anexă la ali. (5) și (6), se aplică următoarele reguli :
a)- taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului ;
b)- în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a
obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale ;
c)- până în cea 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
administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie ;
d)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale 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 administraţiei
publicelocale.
În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă
a clădirii, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Taxa anuală pentru eliberarea unor autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice:
- lei NIVELURILE
PENTRU ANUL 2020
- lei -

(1) Taxă pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare
(2) Taxă pentru eliberarea atestatului de producator
(3) Taxă pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor agricole

20
60
20

(4)Persoanele a caror activitate se încadreaza în grupele 561 Restaurante, 563 - Baruri si
alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si distractive potrivit
- 1.000 lei, pentru o suprafata
Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul
de pâna la 500 mp , inclusiv;
presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, datoreaza bugetului
- 4.000 lei pentru o suprafata
local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, în a carui raza administrativmai mare de 500 mp
teritoriala se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei
privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, în functie de suprafata aferenta
activitatilor respective, în suma de:
(5) Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
10 lei
planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileşte de către consiliul local pentru fiecare mp
sau fracţiune de mp
CAPITOLUL VI
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE (art. 477)
(1)Taxă pentru servicii de reclamă și publicitate

NIVELURILE
PENTRU ANUL 2020

(a) Taxă pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei
(2)Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

3% din valoarea
contractului de servicii
NIVELURILE
PENTRU ANUL 2020

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate
CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE (art. 480 – 481)
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

a) – pt. spectacole de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic, cinema,
circ, competitie sportive interna sau internationala;
b) – pt orice alte manifestari artistice, cu exceptia celor enumerate la lit. a)

32 lei/mp
23 lei/mp

NIVELURILE
PENTRU ANUL 2020

- 2% din val. incasarilor
- 5% din val. incasarilor

CAPITOLUL VIII
TAXE SPECIALE (art. 484)
TIPURILE DE TAXE SPECIALE
- DETALII 1) Taxa de salubritate pentru satele Chirpar, Vard, Sasaus, Veseud
Extras din norma juridica

NIVELURILE
PENTRU ANUL 2020

5,00 lei / persoana/luna
NIVELURI APROBATE
PENTRU ANUL 2020

(2).a) Taxe privind servicii de copiat, multiplicat si scris, acte necesare populatiei in raporturile acesteia cu Primaria si serviciile publice din
subordinea Consiliului local
Plata acestei taxe se face anticipat, la caseria Comunei Chirpar, iar sumele obtinute din aceaste taxe vor fi utilizate pentru achizitionarea de materiale
specifice, activitatii de multiplicare, si întretinerea aparaturii.
- format A4
0.25 lei/copie
- format A3
0.40 lei/copie
(2).b) Taxa speciala pentru eliberarea, de către Comuna Chirpar înainte de expirarea
termenului legal, dacă se eliberează în aceeași zi cu solicitarea, a următoarelor
documente:
5 lei / document
- a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt
sau o situatie, cu exceptia celor pt. care se plateste o taxa extrajudiciara de timbru
mai mare.
(3) Cheltuieli ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silita
4 lei/ procedura/ exemplar
La acesta suma se adauga contravaloarea cheluielilor postale
(4) a)Taxe de inregistrarea permanenta sau temporara a autovehicolelor/ utilajelor si
remorcilor
Contravaloare documente inregistrare si placute inmatriculare autovehicole in
competenta primariei
- pt autovehicole care necesita o singura placuta de inregistrare
20 lei
- pt autovehicole care necesita 2 placute de inregistrare
30 lei
- talon
5 lei

(4) b) Taxe pentru folosirea cântarului pentru cântarirea animalelor, se
stabilesc dupa cum urmeaza :
- porci,
- ovine, caprine inclusiv tineret ;
- bovine, bubaline inclusiv tineret
(5) Tarifele pentru inchirierea Caminului cultural, sunt :
- pentru nunti :
CHIRPAR
SASAUS

8 lei / cântărire
5 lei / cântărire
(pentru mai mult de 10 cantariri - 50 lei)
10 lei / cântărire

800
600

VARD
200

-

pentru diverse evenimente (cununii civile,

botezuri, etc) :
CHIRPAR
SASAUS

500
400

VARD
-

aniversari :
CHIRPAR
SASAUS

100
200
200

VARD
50
- pentru inmormintari si parastase :
CHIRPAR
SASAUS
VARD
-

pentru spectacole(Chirpar, Sasaus si Vard) :

-

pentru baluri CHIRPAR

Pentru toate activitatile se va achita o garantie pentru a reintregi eventuala
vesela sparta si efectuararea reparatiilor.

200
200
50
80
200
600 lei / nunta pentru Camin Cultural Chirpar
600 lei / nunta pentru Camin Cultural Sasaus
300 lei / nunta pentru Camin Cultural Vard
400 lei /diverse evenimente (cununi civile, aniversari,
botezuri, etc) pentru Camin Cultural Chirpar
400 lei/ diverse evenimente (cununi civile, aniversari,
botezuri, etc)pentru Camin Cultural Sasaus
200 lei/ diverse evenimente (cununi civile, aniversari,
botezuri, etc)pentru Camin Cultural Vard
300 lei / inmormantari si parastase pentru Camin Cultural

Chirpar
300 lei / inmormantari si parastase pentru Camin Cultural
Sasaus
200 lei / inmormantari si parastase pentru Camin Cultural
Vard
400 lei / baluri pentru Camin Cultural Chirpar
(6) Taxa pentru inchirierea de mese si scaune vechi pentru diferite festivitati se
stabilesc la nivelul de :
Garantia pentru inchiriere mese + banci este de :

20 lei /masa + 2 banci/ maxim 4 zile
100 lei

Nota :
Taxele nu includ contravaloarea utilitatilor - apa potabila, gaz metan, curent
electric conform Regulamentului de organizare si functionare a Caminului
Cultural al comunei Chirpar aprobat prin HCL 46/2016

VESELA aflata in administrarea Caminelor culturale nu se
inchiriaza.
7) Taxa pentru utilizarea motopompelor din dotarea SVSU al Primariei Comunei
Chirpar(pentru persoane fizice si operatori economici)
8) Taxa pentru efectuarea serviciului de morarit se stabilesc :
9) Taxa pentru debitat material lemnos la gaterul proprietatea Primariei este
de :
- lati
-

m3 scindura / bustean

-

m3 foastena / bustean

-

caferi, grinzi

20 lei/ora
0,15 lei/kg la moara de ciocane

100 lei
90 lei
80 lei
70 lei

10) Pentru inchirierea utilajelor si mijloacelor de transport din proprietatea
Consiliului Local al com. Chirpar, se stabilesc urmatoarele tarife :
- tractor

70 lei / ora

- buldoexcavator

85 lei / ora

- freza – teren gr. I

250 lei / ha

- teren gr. II

350 lei / ha

- teren gr. III

500 lei / ha

- inchiriere catre terti

110 lei / ha

- presa de balotat

1,6 lei / buc

- arat (pentru pers. cu domiciliul in comuna Chirpar)

300 lei / ha

- arat (pentru pers. cu domiciliul in alte localitati)

500 lei/ ha

11) Taxa pentru baia oilor :
- pentru turma de la 1 – 200 buc. oi ;

70 lei

- pentru turma de la 201 – 300 buc. oi ;

90 lei

- pentru turma de la 301 – 400 buc. oi ;

110 lei

- pentru turma de la 401 – 500 buc. oi ;

130 lei

- pentru turma de la 501 – 700 buc oi ;

170 lei

- pentru turma mai mare de 701 buc oi

200 lei

12)
a) Pentru animalele aduse la obor in coditiile legii, se stabilesc pentru
fiecare zi sau fractiune de zi de intretinere, urmatoarele taxe de obor:
- bovine, bubaline;
70 lei / animal

- cabaline;

100 lei / animal

- magari;

100 lei / animal

- ovine si caprine;

5 lei / animal

- porcine (inclusiv tineret).

60 lei / animal

Locul stabilit pentru Obor:
- Chirpar nr. 381;
- Veseud nr. 113;
- Vard nr. 140A;
- Sasaus nr. 127.

CAPITOLUL IX
ALTE TAXE LOCALE (conform art. 486 din Legea 227/2015)
NIVELURILE
PENTRU ANUL 2020

Persoane fizice si
Persoane juridice
A) Taxa zilnica sau lunar a achitata de pers. fizice sau juridice care ocupa temporar locuri publice, altele deceit cele din piete, targuri, oboare, precum si suprafete
din fata magazinelor sau atelierelor de prestari servicii
1 Taxa pentru vanzari de produse sau prestari de servicii diverse – punct fix
2 lei/mp/zi
2 Taxa pentru depozitare de diverse materiale
3 lei/mp/zi
3 Taxa pentru confectionare de produse
4 Taxa pentru ocuparea temporara a locurilor publice in alte scopuri decat pentru
vanzarea de produse, prestari servicii diverse, depozitare de materiale,
confectionare de produse.
5 Art.486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, indifferent
de suprafata de plan solicitata

5 lei/mp/zi
20 lei/mp/luna

30,00 lei

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice :
a) – comertul stradal
b) – parcarea ocazionala a autovehicolelor (apartinand de o alta unitate
administrative- teritoriala) in locurile publice,
6 c)- parcarea curenta a autovehicolelor (apartinand detinatorilor sau utilizatorilor care
au domiciliul sau resedinta in com. Chirpar) pe locurile publice, pe baza contractelor de
inchiriere,
d) – realizarea unor lucrari pe domeniul public
e) – pentru ocuparea terenurilor cu constructii provizorii
f) – taxa pt inchiriere/rezervare masa / spatiu comercializare produse de
sezon – in micropiata amenajata

20,00 lei/zi/
0.50 lei/ora/vehicol
50.00 lei/an/vehicol
5.00 lei/ mp / zi.
5.00 lei/ mp / zi.
10.00 lei/zi/masa

Taxa pentru ocuparea temporara a locurilor publice cu constructii provizorii (exemplu:garaje, …..) se va achita in doua transe egale respectiv 31
martie si 30 septembrie.
Taxa pentru ocuparea domeniului public se plateste anticipat, termenul de plata fiind ultima zi din luna pentru luna urmatoare.
7 Art 496, alin (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale administrative
750,00 lei
8 Taxa pentru inchirierea unui stand in piata agroalimentara a loc Chirpar

12,00 lei / zi

Extra
B)
cf art 486, alin (2)Taxa pentru detinerea in proprietate sau in folosinta a unor utilaje automate sa functioneze in scopul obtinerii de venit:
1 Cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori cereale si ferastraie mecanice
2 Darace, piue si mori pentru boia de ardei

20.00 lei/ luna
20.00 lei/ luna

SANCTIUNI
(conform art. 493 din Legea 227/2015)

- Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
- Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7)
lit. c), alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5) si alin. (7) lit. c), alin.
(9) si (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. (2).
- Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amenda de la 279 lei la 696 lei.
- Încalcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la
spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1.578 lei.
- În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%.
- Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoane împuternicite din cadrul autoritatii administratiei publice locale.
- Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se actualizeaza prin hotarâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.
- Contraventiilor prevazute în prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

INITIATOR PROIECT,
PRIMAR,
Feldeoiu Eugen
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Anexa nr.2
PROCEDURA DE ACORDARE
A FACILITATILOR FISCALE UNOR CATEGORII DE PERSOANE FIZICE
Acordarea acestor facilitati se va aproba / executa dupa parcurgerea urmatoarelor etape:
I. DECLANSAREA PROCEDURII DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE: prin depunerea cererii de catre beneficiarii prevederilor
Legii 227/2015 privind codul fiscal, la care se anexeaza – dovada proprietatii imobilului;
- dovada ca se incadreaza in grupele de persoane mai jos nominalizate;
- dovada ca detin venituri mai mici decit salariul minim pe economie.
II. INTOCMIREA REFERATULUI de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei com. CHIRPAR, din care rezulta:
- persoana solicitanta,
- imobilul pentru care se propune scutirea/reducerea de impozit,
- categoria de scutire/reducere in care se incadreaza,
- procentul de reducere a valorii impozitului,
- perioada prin care se acorda aceasta facilitate.
III. APROBAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL COM. CHIRPAR pentru acordarea facilitatilor solicitate
IV. OPERAREA IN EVIDENTA FISCALA SI INFORMAREA SOLICITANTULUI, in termenul legal.
DETALII:
Beneficiari ai scutirilor (din oficiu) pentru impozitul pe cladiri, terenuri, teren extravilan, taxa asupra
mijloacelor de transport, taxele pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si certificatelor, precum si pentru
taxele locale, fara a se supune analizei Consiliului Local, sunt persoanele prevazute in Legea nr. 227/2015:
- articolul 456, litera r) referitor la veteranii de razboi,
- articolul 456, litera s) referitor la persoanele fizice cetateni roman care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 06.03.1945:
- au fost deportate in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate,
- au fost private de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare,
- au fost stramutate in alta localitate decit cea de domiciliu,
- au facut parte din detasamentele de munca fortata
- au fost supravietuitoare ale `` trenului mortii``,
- este sotul/sotia necasatorit(a) a pers. asasinate sau executate din motive etnice,
- au executat o pedeapsa privativa de libertate in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitive sau a fost lipsita de libertate in baza
unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice,
- au fost private de libertate in locuri de detinere, in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune,
- au fost internate in spitale de psihiatrie,
- au avut stabilit domiciliul obligatoriu,
- este sotul/sotia celui decedat, din categoria celor disparuti sau externati in timpul detentiei, internari abuzive in spitalele de psihiatrie,
stramutati, deportati in strainatate sau prizioneri, daca ulterior nu s – au recastorit, s – au care din motive de supravituire a fost nevoit(a)
sa divorteze de cel inchis, internat abuziv, deportat, prizioner sau stramutat, daca face dovada ca a convietuit cu victima,

-

au fost deportate in strainatate dupa 23.08.1944, sau care au fost constituite in prizonieri de catre partea sovietica inainte sau dupa
aceasta data si retinute in captivitate dupa incheierea armistitiului,
au calitatea de luptator in rezistenta anticomunista, precum si cele din rezistenta armata, care au participat la actiuni de impotrivire cu
arma si de rasturnare prin forta a regimului comunist.

Scutirea se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.
Beneficiari ai scutirilor (din oficiu) pentru impozitul pe cladiri, terenuri, teren extravilan, fara a se supune
analizei Consiliului Local, sunt persoanele prevazute in Legea nr. 227/2015:
art. 456 litera r, art. 464, litera r, art. 469 litera a – veterani de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s - au recasatorit.
Beneficiari ai scutirilor (din oficiu) pentru impozitul pe cladiri, terenuri, taxa asupra mijloacelor de
transport, taxele pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si certificatelor, precum si pentru taxele locale, fara a
se supune analizei Consiliului Local, sunt persoanele prevazute in Legea nr. 227/2015:
- - art. 456 litera t, art. 464, litera t, art. 469 litera b referitor la: – persoanele cu handicap grav
- persoanele cu handicap accentuat
- persoanele invalide
-reprezentanti ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de
invaliditate.
Scutirea se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.
Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenuri se aplica numai pentru imobilul utilizat ca domiciliu
incepind cu data de intii a lunii urmatoare depunerii documentelor justificative.
Beneficiari ai scutirilor (din oficiu) pentru impozitul pe cladiri, precum si pentru autorizatiile de construire
ptr. Lucrari de reabilitate termica (persoane fizice si juridice) – fara a se supune analizei Consiliului Local, sunt persoanele
prevazute in art. 476, litera a), b), c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
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