ANUNŢ
cu privire la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din
28 aprilie 2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost
elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii
Consiliului Local nr. 37 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor
locale pe anul 2018 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al
comunei Tăuteu, în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2017.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile
sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Tăuteu,
la secretarul comunei, până la data de 20 decembrie 2017 sau se vor comunica prin fax
la nr. 0259.354.825 sau prin e-mail, la adresa: primariatauteu@yahoo.com .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii
sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din
proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale
expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Tăuteu
www.comunatauteu.ro secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum
şi propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: ”Recomandare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii
Consiliului Local nr. 37 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor
locale pe anul 2018”.
Data afişării: 13.11.2017
PRIMAR
Vincze Nandor-Ştefan

PRIMĂRIA COMUNEI TĂUTEU
Nr. 2367/1 din 13.11.2017

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

Încheiat azi, 13.11.2017, la sediul Primăriei din comuna Tăuteu, judeţul
Bihor, cu ocazia afişării PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 28 aprilie 2017 privind
aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018.
Anunţul şi Proiectul de Hotărâre s-au afişat la sediul Primăriei comunei
Tăuteu, intrarea principal în clădirea primăriei, la avizierul instituţiei, precum și pe siteul instituției www.comunatauteu.ro la secțiunea ”Proiecte de hotărâre”.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare.

SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 2367 din 13.11.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 28 aprilie 2017
privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018
Analizând Expunerea de motive nr. 2367/13.11.2017 a primarului comunei Tăuteu, din care
rezultă necesitatea aprobării valorilor impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate
acestora pe anul 2018 şi Raportul de specialitate cu nr. 2495/04.12.2017 al Compartimentului Financiar
Contabil,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 56, art. 120 alin. 1, art. 121 alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 2 din Constituția României,
republicată;
- art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
- art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art. 20 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 5 alin. 1 lit. a și alin. 2, art. 16 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. b, art. 27, art. 30 și art. 761 alin. 2 și
alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 1, art. 2 alin. 1 lit. h, precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu completările ulterioare;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
- art. 18 alin. 5 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
- art. 25 lit. d din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 alin. 4 lit. l, art. 8 alin. 3 lit. j, art. 43 alin. 7 și art. 44 alin. 2 lit. d din Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 alin. 2 lit. k, art. 26 alin. 1 lit. b și lit. c, alin. 3, alin. 5 și alin. 8 din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
- art. 10 lit. g și art. 34 alin. 2 și 3 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
- art. 14 lit. f din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;
- art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-

art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea
serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 39/2002;
- art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin
Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și
administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de
Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
Tinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului
României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componen ța unităților administrativteritoriale, ierarhizarea la nivelul Comunei Tăuteu este rangul IV.
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul
să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru
finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
Respectând prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală;
În temeiul prevederilor art. 27, art. 36, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c, art. 45 alin. 2 lit. c și ale art. 115
alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1 Se stabilesc impozitele și taxele locale pe anul 2018, conform anexelor 1 – 10, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre:
- Anexa nr. 1 Impozitele pe cladiri și taxa pe clădiri
- Anexa nr. 2 Impozitul pe teren
- Anexa nr. 3 Impozitul mijloacelor de transport
- Anexa nr. 4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor
- Anexa nr. 5 Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate
- Anexa nr. 6 Impozitul pe spectacole
- Anexa nr. 7 Alte taxe locale
- Anexa nr. 8 Taxe speciale
- Anexa nr. 9 Facilități fiscale în anul 2018 pentru persoane fizice
- Anexa nr. 10 Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale
Art. 2 Se aprobă majorarea anuală prevăzută la art. 489 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 227/2015,
după cum urmează:
a. În cazul impozitului/taxei pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea
persoanelor fizice, cota adițională este de 10% din cota de impozit propusă;
b. În cazul impozitului/taxei pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
cota adițională este de 10% din cota de impozit propusă;
c. În cazul impozitului/taxei pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, cota adițională este de 10% din cota de impozit
propusă;
d. În cazul impozitului/taxei pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, cota adițională este de 10% din cota de impozit propusă;

e. În cazul impozitului/taxei pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, cota adițională este de 10% din cota de impozit propusă.
f. În cazul impozitului/taxei pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, cota adițională este de 10%
din cota de impozit propusă.
Art. 3 Bonificația prevăzută la art. 462 alin. 2, art. 467 alin. 2 și art. 472 alin. 2 din Legea nr.
227/ 2015 privind Codul Fiscal, pentru plata cu anticipaţie a impozitului datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, se stabilește după cum urmează:
a. în cazul impozitului / taxei pe clădiri: la 10 %
b. în cazul impozitului / taxei pe teren: la 10 %
c. în cazul impozitului / taxei pe mijlocul pe mijlocul de transport: la 10%
Art. 4 Se aprobă anularea creanţelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2017, mai mici de 20
lei inclusiv, conform art. 266 alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire prezentei hotărâri se înredințează Compartimentul Financiar
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”, ___ voturi ”împotrivă”, ___ ”abțineri”, fiind
prezenți .... consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2367 din 13.11.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local
nr. 37 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018

-

Având în vedere prevederile:
Legii nr. 196/29 septembrie 2017 care modifică art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/ 8 noiembrie 2017 pentru modificarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 37 din 28 aprilie 2017 privind
aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018
În temeiul prevederilor art. 27, art. 36, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c art. 45 alin. 2 lit. ”c” și ale art.
115 alin. 1 lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, inițiez Propiectul de hotărâre privind modificărea și completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 37 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018
Având în vedere aspectele legislative în vigoare și a faptului că în anul 2018 au fost aduse
modificări substanţiale în materie fiscală executivul propune, pentru anul 2018, majorarea
impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice.
De asemenea, potrivit Legii nr. 227/2015 pentru anul 2018, executivul propune acordarea
bonificații și facilităţi fiscale.
În baza celor mai sus menționate, solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea
Raportului de specialitate la prezentul proiect de hotărâre inițiat.
De asemenea, în contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează
în prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 28 aprilie 2017 privind
aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018 , în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie
2017.
Iniţiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2495 din 04.12.2016
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local
nr. 37 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018

În conformitate cu prevederile:
Legii nr. 196/29 septembrie 2017 care modifică art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, respectiv:
”1. La alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) 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:".
2. Alineatul (21) se abrogă.
3. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În 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 la alin. (4), iar acest
rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5)."
4. La alineatul (6), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:".
Art. II. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.”
-

-

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/8 noiembrie 2017 pentru modificarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, respectiv a cărui promovare este determinată de necesitatea:
”- implementării măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin
Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017;
- elaborării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat şi a Legii bugetului de stat pentru anul 2018;
- asigurării predictibilităţii cadrului fiscal aplicabil pentru anul 2018 pentru mediul de afaceri;
- introducerii unor măsuri de consolidare a încasărilor din domeniul impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor;
- de a clarifica urgent situaţiile în care organele fiscale pot refuza dreptul de deducere a TVA, pentru
asigurarea aplicării unui tratament unitar tuturor operatorilor economici;
- prevenirii şi combaterii riscurilor de evaziune fiscală cu produse alcoolice şi tutun prelucrat;
- încurajării contribuabililor să îşi declare în mod transparent obligaţiile fiscale, prin asigurarea unor
condiţii echitabile şi eficiente de concurenţă pentru toţi contribuabilii plătitori de impozit pe profit, în
scopul îmbunătăţirii conformării;
- transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie
2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă
directă asupra funcţionării pieţei interne (ATAD), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din
19 iulie 2016;

- reformării sistemelor sociale publice din România în vederea creşterii gradului de colectare a
veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de responsabilizare a angajatorilor în ceea ce
priveşte plata la timp a contribuţiilor sociale obligatorii datorate atât de către aceştia, cât şi de către
angajaţi. În acest sens, se reduce numărul contribuţiilor sociale obligatorii, angajatorul urmând ca, în
continuare, să stabilească, să reţină, să declare şi să plătească obligaţiile datorate;
- respectării prevederilor Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă
pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitului pentru vehiculele de transport
de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform ratei de schimb a monedei euro (1
euro = 4,5878 lei), astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie
2017(C331/04).
Modificările aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea ce priveşte impozitele şi
taxele locale, prin aprobarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt datorate, în principiu,
următorilor factori:
 eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual în funcţie de natura juridică a
contribuabilului, în sensul că, impozitarea clădirilor se face în funcţie de natura juridică a
persoanei fizică/juridică, prin noul Cod fiscal sistemul de impozitare a clădirilor se va face în
funcţie de destinaţia clădirii care poate fi rezidenţială sau nerezidenţială (comercială)
 reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili;
 încurajarea investiţiilor;
 impactul în bugetele autorităţilor locale acordând acestora posibilitatea să stabilească politica
fiscală locală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară.
Resursele financiare, din punct de vedere fiscal care constituie venituri proprii ale bugetelor
locale sunt următoarele:
A. impozitele şi taxele locale, instituite prin titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
respectiv:
a. impozitul şi taxa pe clădire
b. impozitul şi taxa pe teren
c. impozitul pe mijloacele de transport
d. taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f. impozitul pe spectacole;
g. taxele speciale;
h. alte taxe locale;
B. Amenzile aferente impozitelor şi taxelor locale precum şi dobânzile pentru plata cu întârziere a
impozitelor şi taxelor locale
C. Taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege
Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului
României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componen ța unităților administrativteritoriale, ierarhizarea la nivelul Comunei Tăuteu este rangul IV,
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul
să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru
finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 37 din 28 aprilie 2017 privind
aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018,

Având în vedere aceste aspecte legislative și a faptului că în anul 2018 au fost aduse modificări
substanţiale în materie fiscală executivul propune, pentru anul 2018, majorarea impozitelor şi
taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice.
De asemenea, potrivit Legii nr. 227/2015 pentru anul 2018, executivul propune acordarea
următoarelor facilităţi fiscale:
1. acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a
impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport
datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a
anului fiscal;
2. anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2017 mai mici de 20 lei
conform prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală;
3. scutirea impozitului/taxei pentru persoanele fizice, conform legislației în vigoare.
În contextul celor mai sus menționate, propunem aprobarea modificării și completării
Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 28 aprilie 2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor
locale pe anul 2018.

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Şef serviciu
Ec. Curtean Florina

