
R O M A N I A
JUDETUL BISTRITA-NAsAuI

coMUNA rLvA nnrcA
CONSILIUL LOCAL

n o  r A n A n n
privind stabilirea impo zitelar gi taxelor locale datorate de persoanele

fizice gi juridice din comuna Ilva Mic6 in anul 20ls

Consiliul local al comunei Ilva Micd, judeful Bistrifa-Ndsdud, s-a intrunit in
gedintd ordinard, in data de 08.01.201f , in prezen[a a 13 consilieri.

Avdnd in vedere :
- Expunerea de motive cu w. 4.988 din 02.12.2014 a Primarului comunei Ilva

Mic[ cu privire la necesit atea stabilirii impo zitelor gi taxelor locale datorate de
persoanele fizice gi juridice din comuna Ilva Mic6 in anul 2015;

- Raportul cu nr. 5.021 din 02.12.2014 intocmit de Compartimentul financiar-
contabil prin aate se propune stabilirea impozitelor qi taxelor locale datorate de
persoanele fizice gi juridice din comuna Ilva Micd in anul 2015;

' - Circulara cu nr. II D 21442/15.12.2014 a Instituliei Prefectului - Jude{ul
Bistrifa-Nisdud, inregistratd sub nr. 5.222115.12.2014, cu privire la necesitatea
supunerii spre a aprob area consiliului local a hotdr6rii privind taxele qi impo zitele
locale pentru anul 2015;

- Anunful cu nr. 5.196/15.12.2014, procesele-verbale cu nr. 59102.12.2014 de
afigare gi cu nr. 1/08.0I.2015 de dezafiqare a proiectului de hotdrdre;

Raportul cu w.75 din 08.01.2015 al Comisiei I - Comisia pentru agriculturb,
activitdli economice-financiare, munc6 qi proteclie socialS, juridicd gi de disciplind
din cadrul consiliului local al comunei Ilva Micd;

Raportul cu ff. 76 din 08.01.2015 al Comisiei II Comisia pentru
amenaj area teritoriului gi urbanism, protec{ia mediului qi turism din cadrul
Consiliului local al comunei Ilva Mic6;

Raportul cu nr. 77 din 08.01.2015 al Comisiei III - Comisia penrru
invdtdmdnt, s6ndtate qi familie, protecfie copii, tineret qi sport, socio-culturali qi culte
din cadrul consiliului local al comunei Ilva Mic6.

in conformitate cu :
- prevederile art. 9 pct. 3 din Carta european d, a autonomiei locale, adoptat d, la

Strasbourg la 15 noiembrie 1985 qi ratificatdprin Legea nr. l gg/1997;
- prevederile Titlului IX, art. 247-295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, cu modific6rile gi completdrile ulterioare;
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- prevederile Hotdr6rii Guvernului R.om6niei nr. 4412004 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;

- prevederile Hotdrdrii Guvernului Romdniei nr. 130912012 prlind nivelurile
pentru valorile irnpozabile, impozitele gi taxele locale qi alte taxe asimilate acestora,
precilm gi pentru arcrcnzile, aplicabile incepdnd cu anul fiscal 2013;

- prevederile Ordonanfei Guvernului Romdniei nr. 9212003 privind Codul de
procedurd fiscal6, republi catd, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

- prevederile Legii nr. II7ll999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificdrile gi complet[rile ulterioare;

- prevederile Ordonantei de Urgentd nr. 8012013 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificbrile qi completdrile ulterioare;

- prevederile Hotdrdrii Guvernului Romdniei nr. 155312003 privind reevaluarea
imobilizdilor co{porale qi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

- prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 305512009 pentru
aprobarea Reglementdrilor contabile conforme cu directivele europene;

- prevederile Legii nr. 35112001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului nalional - sectiunea a IV-a - Reteaua de localitdli, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

prevederile art. 30 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale;
- prevederile art. 16, lit. e) din Legeanr.44/1994 privind veteranii de rdzboi,

precum si unele drepturi ale invalizilor si vdduvelor de rdzhoi, republi catd, cu
modifi c6rile qi completdrile ulterioare;

- prevederile Hotdrdrii Guvernului Romdniei nr. 1.55312003 privind
reevaluarea imobilizdrilor corporale qi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- prevederile HotSrdrii Consiliului local nr. 3812001 privind aprobarea Planului
general de urbanism al comunei Ilva Micd;

- prevederile Hotdrdrii Consiliului local nr. 34121.12.2009 privind incadrarea
pe zone a terenurilor din intravilanul qi extravilanul comunei Ilva MicS;

- prevederile art. 7 alin. (1) - (6) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizio nald in admini stratia publicd, republicatd.

in temeiul dispoziliilor art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin (4) lit. c) qi art. 45
alin. (2) lit. c), precum qi ale art. 115 alin.(1), lit. b) , alin. (3) qi alin. (5) - (7) din
Legea nr.21512001, privind administratia publicd local6, republicatd,, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare,

H O T A N A S T N :
Art. 1. (1) Se stabileqte impozitul pe clddirile proprietatea persoanelor fizice

prin aplicarea cotei de 0,lo/o axryravalorii impozabile a clidirii, determinatd potrivit



criteriilor qi normelor de evaluare prevdntte in Anexa nr. 1 care face parte integrantd
din prezenta hotdrdre.

@ Pentru clddirile proprietate'publicd sau privatd a statului ori a unitdtilor
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosin[6,
dupi caz, persoanelor juridice, se stabileqte taxa pe cl6diri, care reprezintd sarcina
fiscald a. concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sbu de
folosin{5, dupi caz, in condilii similare impozitului pe cl6diri.

(3) Persoanele frzice care au in proprietate doud sau mai multe cl6diri,
datorcazd un impozitpe clidiri majorat, dupd cum urmeazd:

- cu 65% pentru prima clSdire inafara celei de la adresa de domiciliu;
- cu 150% pentru a doud clddire inafara celei de la adresa de domiciliu;
- cu 300% pentru a treia clSdire gi urmitoarele inafara celei de la adresa de

ciomiciliu. 1

Exceptie fac persoanele fizice care detin in proprietate clSdiri dobdndite prin
succesiune legal6.

(a) Imp ozitul pe clddiri in cantl incintelor folosite pentru activitdli economice
se stabilegte conform Hotdrdrii Guvernului nr. 8412005 pentru modific area qi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul
Fiscal, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 4412004.

(5) in canil clddirii utilizate ca locuinf d, d cdrei suprafafd construitd depdgegte
150 de metri pdtra[i valoarea desfEguratl a acesteia, so majorcazd" cu 5% pentru
fiecare 50 metri pdtrali sau fracliune din acegtia.

Art. 2. (l) Impozitul pe clddirile proprietatea persoanelor juridice pentru anul
20,15 se stabilegte dupd cum urmeazd:

Prin aplicarea cotei de 1 ,3 yo asupra valorii de inventar a clddirilor care:
a) au fost dobdndite incepend cu data de 01.01 .2011;
b) au fost dobfurdite anterior datei de 01.0L201!, dar a ciror valoare de

inventar a fost reevaluatd conform reglementdrilor contabile;

@ Prin aplicarea cotei de 10 % asupra valorii de inventar a clbdirilor
dobdndite inainte de 01.0L.201 1, dar a cdror valoare de inventar nu a fost reevaluatd
conform reglementdrilor contabile, dupi aceastd dat6;

(3) CHdirile pentru care nu se datoreazd impozit prin efeptul ,legii sunt cele
prevdnfie in art. 250 din Legea 57112003.

(a) Imp ozitul/taxa pe clSdiri se pliteqte anual, in doua rate egale, pdnd la datele
de 31 martie $i 30 septembrie inclusiv. Impozitul anual pe cl6diri, datorat aceluiagi
buget local de cdtre contribuabili, persoane frzice sau juridice, de pdnd la 50 lei
inclusiv, So plEteqte integral p6rnd, la primul termen de platd. in cazul in care un
contribuabil de{ine in proprietate mai multe clbdiri, amplasate pe raza aceleiagi unit5li
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referd la impozitulpe clddiri cumulat.



Art.3. Se stabileqte impozitul pe teren in sumd fixi anual6 pe hectar de teren,
conform rangului localitdtii gi pe zone) pentru persoanele fizice care delin in
proprietate teren cu construc{ii in intravilanul localitdlii, conform Anexei nr. 2, care
face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art. 4. Se stabileqte impozitul pe teren in sumd fixi anuald pe hectar de teren,
conform rangului localitdtii, categoriei de folosin{d gi pe zone) pentru persoanele
fizice care de{in in proprietate teren de orice altd categorie de folosin!fl decdt cea de
terenuri cu construclii, in intravilanul localitdtrii, conform Anexei nr. 2A carc face
parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art. 5. Se stabilegte impozitul pe teren in sumd fixd anuald, pe hectar de teren,
conform rangului localitd[ii, categoriei de folosinld gi pe zone, pentru persoanele
juridice care defin in proprietate teren intravilan, conform Anexei nr. 28, care face
parte integrantd din prezenta hot6rdre:

Art. 6. Se stabilegte impozinlpe teren in sum[ fixd pe hectar de teren, conform
rangului localitefi, categoriei de folosin![ gi pe zone pentru persoanele frzice pi
juridice care defin in proprietate teren in extravilanul localitdlii, conform Anexei nr.
3, care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art. 7. (1) Pentru terenurile proprietate publicd sau privatd a statului ori a
unitdlilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinld, se stabileqte taxa pe teren ) care rcprezinti sarcina fiscald a concesionarilor,
lcicatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinfd, dupd caz, in condilii
similare impozitului pe teren, conform art.3 - 6.

(2) Terenurile pentru care nu se pldtegte impozit prin efectul legii, sunt cele
prevdnfie la art. 257 din Legea 57112003.

(3) Impozitul pe teren se pldtegte la aceleagi termene ca gi impozitulltaxa pe
cl6diri.

Art. 8. Se stabileqte impozitul asupra mijloacelor de transport cu tracfiune
mecanicd care apafiin contribuabililor persoane frzice gi juridice, in funclie de
capacitatea cilindri cd a motorului, pentru fiecare 20A cmc sau fracliune din aceasta,
sau masa totald maximd autorizatd, conform Anexei ffi.4, care face parte integrantd
dinprezenta hotdrdre.

Art. 9. Se stabilegte impozitul asupra mijloacelor de transpgrt pe apd de{inute
de persoanele fizice qi juridice, conform Anexei tr. 5, care face parte integrant6 din
prezenta hotdrdre.

Art. 10. (1) Se stabilegte impozitul asupra mijloacelor de transport pentru
autovehiculele de transport marfr cu mas a totald, maximd autori zatd,de pest e 12 tone
conform Anexei nr. 6, care face parte integrantd din prezerfta hotdrdre.

(2) Plata impozitului/taxei asupra mijloacelor de transport se face la fel ca la
impozitul pe clddiri.
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A,.rt. 11. Se stabilegte taxapentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor
gi autoriza\iilor in domeniul construcfiilor, conform Anexei nr. 7, care face parte
integrantd din prezenta hotirdre.

Art. 12. Se stabileqte taxa pentru eliberarea autorizaliilor de orice fel, cu
exceptia celor din domeniul construcliilor, conform Anexei nr. 8, care face parte
integrantd din pr ezenta hotdr dr e .

Art. 13. (1) Se stabileqte taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam6 gi
publicitate, in leilmplan sau fracfiune de ffip, conform Anexei ffi.9, care face parte
integrantd din prezenta hotdrdre.

@ Persoanele care datoreazd, taxa pentru afigaj in scop de reclamd qi
publicitate vor depune o declara{ie anu al6 la compartimentul financiar-contabil din
cadrul Primdriei comunei Ilva Mic6, in termen de 30 de zile de la data amplasdrii
panoului, afiqajului sau structui'ii de afigaj

(3) Orice persoand care utilizeazd un panou, afigaj sau o structurd de afigaj
pentru reclamd gi publicitate, datoreazd, plata taxei anuale cltre bugetul local al
comunei. Taxa pentru afigajul in scop de reclamd qi publicitate se pldtegte anual, in
doud rate egale, pdnd la datele de 31 martie gi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru
afigajul in scop de reclamd qi publicitate de pdnd la 50 lei inclusiv, se pl[teqte integral
pane la primul termen de plat6.

Art. 14. (1) Se stabilegte impozitul pe spectacole pentru activitatea artisticd gi
distractivd de videotecd gi discotecl in func{ie de suprafala incintei in care se
desfdgo ard, activitatea, conform Anexei nr. 10, care face parte integrantl din prezenta
hot6rdre.

(2) in canil spectacolelor de teatru, balet, operet6, concert filarmonic sau altd
manifestare inclusiv circ, cota de impozit este de 2Yo, iar in cantl altor manifestdn 5Yo
din suma incasatd din vdruarea biletelor de intrare sau a abonamentelor.

Art. 15. Se stabilesc limitele minime qi maxime ale arnenzilor prevdntte de
Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, in canil persoanelor fizice gi persoanelor
juridice, conform Anexei nr. 11, care face pafie integrantd din prezenta hotdrdre.

Art. 16. Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru, potrivit prevederilor Legii
nr. lI7lI999 cu modificdrile qi completdrile ulterioare, conform Anexei nr. 12, carc
face parte integrant6 din pre zenta hotdrdre.

Art. 17 . Se stabilesc alte taxe locale, conform Anexei nr.' 1 3, care face parte
integrantd din pr ezerrta hotdrdre.

Art. 18. Se stabilesc taxele speciale, conform Anexei nr. 14, care face parte
integrantd din prezenta hotdrdre.

Art. 19. (1) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe cl6diri, impozitului pe
teren $i a impozitului asupra mijloacelor de transport datorcte pentru intregul an de
cdtre contribuabili, persoane ftzice sau juridice, pdnd la data de 3l martie a anului
fiscal, consiliul local acordd o bonificalie de 10%.



(2) Prin exceptie de la prevederile alin (1), bonificatia nu se acordd dacd fiecare
din aceste categorii de impozite este de p6nd la 50 lei inclusiv, situalie in care legea
prevede obligativitatea achitdrii integrale aacestorapdn|la datade 31 martie a anului
fiscal.

(3) Se acordd scutire de la plata impozitului pe clddiri pe o perioadl de 7 ani,
cu incepere de la data de int6i ianuarie a anului fiscal urmdtor finaliz[rii lucrdrilor de
reabilitffia,pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuin{e gi ai imobilelor
care au executat lucrSri de interven{ie pe chelfuiald proprie, po bazaprocesului-verbal
de receptie la terminarea lucririlor, intocmit in condiliile legii, prin care se constatd
rcalizarea mdsurilor de interven{ie recomandate de cdtre auditorul energetic in
certificatul de perform antd energeticd sau, dupd caz) in raportul de audit energetic,
astfel cum este prevdzrrt in Ordonanta de urgen[6 a Guvernului nr. l8l2}09 privind
cregterea performan{ei energetice a dlocuritror de locuin}e, aprobati cu modificdri gi
completdri prin Legea nr. I 581201I.

(a) Se acordd scutire de la plata impozitului pe clddiriltaxei pe clddiri pe o
perioadd de 5 ani consecutivi, cu incepere de la data de intdi ianuarie a anului fiscal
urmdtor in care a fost efectuatd recep[ia la terminarea lucrdrilor, pentru proprietarii
care executd lucrdri in condiliile Legii ff. I53l20ll privind misuri de cregtere a
calitdlii arhitectural-ambientale a clidirilor.

Art. 20. (1) Impozitul pe cl6diri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de
trhnsport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor qi autonzafiilor, precum gi alte
taxe nu se aplicd pentru:

a) veteranii de rdzboi;
b) persoanele fizice prevdntte la art. I al Decretului-lege nr. 1 18/1990 privind

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictafura
instauratd cu incepere de la6 martie l945,precum gi celor deportate in strdindtate ori
constituite in prizonieri, republicat, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, precum
gi in alte legi.

(3) Impozitul pe clddiri qi impozitul pe teren nu se aplicd vdduvelor de rdzboi qi
vdduvelor veteranilor de rdzboi care nu s-au recdsdtorit.

(4) Impozitul pe cl6diri, impozitul pe teren gi taxa pentru eliberarea unei
autofiza\ii pentru desfdgurarea unei activitdli economice nu se datoreazA de cdtre
persoanele cu handicap grav sau accentuat gi de persoanele incadrate in gradul I de
invaliditate.

(5) Scutirea de la plata impozitelor qi taxelor locale, precum qi de la plata
impozitului coresputudtor pentru terenurile arabile, f6neJe qi pdduri, in suprafa[d de
pen[ h 5 ha, se aplicd pentru veteranii de rdzboi, vdduvele de rdzboi qi vdduvele
veteranilor de rdzboi care nu s-au recdsdtorit.



(6) Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 3 1 decembrie 2014, mai
mici de 10 lei, se anul eazd. Plafonul se aplicd totalului creanlelor fiscale datorate gi
neachitate de debitori.

Art. 21. Prezenta hotdrdre intr6 in vigoare incep0nd cu data de 01 ianuarie
2015.

. Art. 22. (l) Hotdrdrea are caracter normativ gi intr6 in vigoare la data aducerii
la cunogtinfd publicS.

@ Aducerea la cunogtinfd publicd se face in termen de 5 zile de la data
comunicirii cdtre prefect, prin publicare pe site-ul www.ilvamica.ro.

(3) Prezenta hotdr6re poate fr atacatdla instanla de contencios administrativ in
condiliile Legii nr. 55412004 a contenciosului administrativ, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare.

Art. 23. Cuducerea la indeplinire aprezentei hotdr6ri se ?ncredin{e azd,Pnirrarul
comunei Ilva Micd gi Compartimentul financiar-contabil.

Art. 24. Prczenta hotdrdre a fost adoptatd de Consiliul local al comunei Ilva
Micb in gedin!6 ordinard, cu respectarcaprevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea
nr. 21512001, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare, respectiv cu un
numSr de 13 voturi ,,pentru", din numdrul de 13 consilieri locali in funcfie.

Art. 25. Incepdnd cu data intrdrii in vigoare a prezentei, Hotdrilrea Consiliului
local al comunei Ilva Micd nr. 42 din 14 octombrie 2013 privind stabilirea
irhpozitelor gi taxelor locale datorate de persoan ele fizice qi juridice din comuna Ilva
Micd in anul 2014, iqi inceteazd aplicabilitatea.

Art,26. Prezenta hotdrdre se aduce la cunogtin{d public6 gi se comunicd, prin
grlja Secretarului comunei Ilva Micd, cu :

- Primarul comunei Ilva Mic[;
- Compartimentul Financiar-contabil;
- Compartimentului Eviden{a agricolS, cadastru qi fond funciar, urbanism qi

amenaj area teritoriului ;
- Institutia Prefectului judefului Bistritra-Ndsdud, Bistrifa, P-!a Petru Rareg,

nr. 1, jude{ul Bistrila-Ndsdud.

ERNST ADRIANA,

Nn I din 08 ianuarie 2015.


