ROMÂNIA
JUDETUL IASI
COMUNA SCHEIA
CONSILIUL LOCAL

Hotă riirea nr.61 / 29.12.2020
aprobarea impozitelor, taxelor speciale si taxelor locale pe anul 2021
Consiliul Local al comunei Scheia, judetul Iasi:

Avănd în vedere referatul de aprobare nr.6044 /2019 a primarului comunei Scheia din care reiese
necesitatea ş i oportunitatea adopt ării unei hot ă râri privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul
2021 si proiectul de hot ărăre inregistrat cu nr.6043/2020;
in baza refertaului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei inregistrat cu nr.6045/2020 si a avizului comisiei dc specialitate din cadrul Consiliului Local
Scheia,judetul lasi;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Titlul IX nImpozite şi taxe
locale, ale HG nr.01/2016 pentru aproharea Normelor metodolouiee de aplicarc a Legii nr. 227/2015
cu modoficarile completarile ulterioare. art. 266, alin. (5) şi alin. (6) şi art. 96,
alin. (3) al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur ă fiscală, art. 9, alin. (I) din Legea 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modific ările şi completările ulterioare, ale art. 27
ş i art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modific ările si complet ările
ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta cbcizional ă in administratia
publică. republicat ă ;
in temeiul art.I29 alin.(2), lit.(b), alin.(4) lit(c), art. 139 alin.(3), lit(c) şi ,rt. 196, alin.(1) lit(a) din
Ordonanta de urgentă nr.57/20 I 9 privind Codul administrativ,

Hotărăste:
Art.1. (1) Se aproba impozitele si taxele aferente anului 2020, conform anexei nr.1 ce face
parte integrant ă din prczenta hot ărăre
(2) Se aprob ă zonarea comunei Scheia, judetul lasi în vederea aplic ării taxelor si
impozitelor, conform anexei nr.2 ce face parte integrant ă din prezenta hot ărăre.
(3) Se aprobă taxele speciale si alte taxe aferente anului 2019, condorm anexci nr.3
ce face parte integrant ă din prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă Regulamentul privind criteriile si conditiile de acordarc a scutirilor /
reducerilor la plata impozitelor pe cladiri si teren pentru persoanele fizice a caror
venituri lunare sunt mai mici dec ăt salariul minim brut pe tara ori constau în
exclusivitate din indemnizatii de somaj sau de ajutor social, conform anexei nr.4 ce face
parte integrant ă din prezenta hotărăre.
(5) Se aprobă lista facilit ătilor fiscale acordate contribuabililor din comuna Scheia,
ele sedintei,
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Contrasemneaza,
secretar general, Pris earu Ciltalin

judetul Iasi pentru impozitele si taxele, taxele speciale si alte taxe, conform
anexei nr.5 ce face parte integrant ă din prezenta hotărăre.
(6) Se aproba Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale,
conform anexei nr.6, ce face parte integranta din prewnta hot ărăre.
(7) Se aprobă Procedura de adoptare a taxelor locale, conform anexei nr.7, ce face parte
integranta din prezenta hot ărăre.
Art2. Se aprobă indexarca impozhelor si taxcIor locale pentru anul 2021 cu 5 43/0 fata de anul
fiscal 2020, care const ă intr-o anumită sumă In lei sau care estc gabilită pe baza unei anumite sume în lei,
inclusiv si rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Nlinistetului
Finantelor Pubficc ş i Ministerului Dezvoltărli Regionale şi Administraţ ici Publice.
Art.3. Primarul comunei Scheia, judetul lasi va duce la indeplinire prezenta hot ărăre prin
compartimentul de resort din cadrul aparatului de special itate.
Art.4. Secretarul comurtei va comunica, in termen legal, prezenta hot ărăre Institutiei Prefectului
Judetului lasi In vederCa controlului de legalitate, compartimentului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Scheia, o va afisa la loc vizibil si pe site-ul
www.scheia.ro

Pr intele sedintei,
/
Ces, sther local,
npi.,Costel
-

Contrasemneaza,
secretar general, Pris ăcaru Că talin

Anexa nr.1 la Hotară rea nr.61/2020
1.cladire reziclentiala - consh:uctie alcatuita din una sau mai multe camere folosite pentru locuit ;
2.cladire - anexa - cladiri situate in afara cladirii de locuit
3. cladire nerezidentiala -orice cladire care nu este rezidentiala
4 .cladire cu destinatie mixta -cladire folosita atat in scop rezidential cat si nerezidential
I. IMPOZITUL PE CLADIRI REZIDENTIALE
a) persoane fizice

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa aflate in proprietatea persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote
cuprinse intre 0,08%- 0,2% asupra valorii impozabile a cladirli.
Valoarea stabilita de Consiliul Local este de 0 110 %.
Valoarea impozabila a cladirilor rezidentia1e, exprimata in lei , se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia ,
exprimate in metri patrati , cu valoarea impozabila corespunzatoare , exprimata in lei/m.p din tabelul urmator :

Nr.
Crt.

77PLIL CLADIRII

VALOARE IMPOZAB1LA
-LEVIn.p.Fara instalatii de ap ă, canalizare, Cu instalatii de ap ă, canalizare,
electrice sau incalzire
electrice sau incalzire

1.

Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma
unui tratament termic si /sau chimic

2.

Cladire cu peretii exteriori din lemn din piatra naturala
din caramida nearsa din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic si /sau chimic
,

,

Valoare
conform
Cod fiscal
600

2020
636

668

1000

1060

1113

200

212

223

300

318

334

2021

Valoare

2020

2021

conform
Cod fiscal
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3.

C.ladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din cararrtida arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

175

185

194

200

212

223

4.

Cladire-anexa cu peretăi exteriori ciin lemn din piatra
naturala din caramida nearsa din valatuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic
in cazul contribuabilului care detine la aceea şi adresă
hicăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansard ă,
utilizate ca locuint ă, 1n oricare dintre tipurile de cl ădiri
prevăzute la lit. A-D
in cazul contribuabilului care detine la aceea şi adresă
1ncăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la
mansardă, utilizate 1n aite scopuri dec ăt cel de locuintă,In
oricare dintre tipurile de cl ădiri prevăzute la lit. A-D

75

80

84

125

133

140

,

,

5

6

,

-

75% din suma care s-ar aplica
clădirii

75% din surna care s-ar aplica
clădirii

50% din suma care s-ar aplica
clădird

50% din suma care s-ar aplica
clădirii

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea , prin inmultirea valorii
determinate cu coeficentul de corectie corespunzator prevazut in tabelul de mai jos :

Localitatea
Scheia

Rangul localitatii
IV

Satu-Nou
Poiana
Scheii
Cioca-Boca
Căuesti

V

Zona in cadrul localitatii
C
1,00

D
0,95

0,90

0,95

-
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Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acestela , dupa cum urmeaza :
a) cu 50 % pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal.
b) cu 30 (1/0 pentru cladirea care are o vechirne cuprinsa intre 50 si 100 ani inclusiv.
c) cu 10 pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv.

IMPOZITUL PENTRU CLĂDIRI NEREZIDENTIALE se calculează prin aplicarea cotei de impozitare cuprinsa intre 0,2-1,3% I asupra valorii
care poate fi:
1. valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare Intounit de un evaluator autorizat în ultdmii 5 ani anteriori anului de referint ă;
2. valoarea finala a lucrarilor de constructii, 1n cazul cl ădirilor noi, construite 1n ultimii 5 ani anului de referint ă;
3. valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cl ădirilor dobandite 1n ultimii 5 ani anteriori
anului de referintă .Valoarea stabilita de Consiliul Local este de 0.5 Wo.
In cazul in care valoarea cladirii nu poate (i calculata conform celor de mai sus ,impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra
valorii impozabile a cladirii.

Pentru ciadirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricolimpozitul pe cladiri se
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4 asupra valorii impozabile a cladirli.
_IMPOZITUL CLĂDIRILOR CU DESTINATIE MIXTĂ aflate in proprietatea persoanelor fizice,impozitul se calculeaza prin insumarea
impozitudui calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
b)persoane juridice
Impozitul pe cl ădirile rezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cl ădirii - 0,08 % 0,2%./ valoarea stabilit ă de Consililiul Local este de 0,08 %.
Pentru ciadirile proprietate a persoanelor juridice , nereevaluate in ultimii 3 ani ,se aplica o cota de impozitare de 5%
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoane juridice,impozitul/taxa pe cladire se calculeaza prin
aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3% asupra valorii impozabile a
stabilit de Consiliul Local 0,2 (Vo
Pentru dadirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de pesoanele juridice utilizate pentru activitati din domeniul
agricoUrnpozitul/ taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a
In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoartelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului
calculat pentt-u suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul cakulat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl ădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea
o
de Ia 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaz ă impozitul/taxa si poate fi:
it
a)ultima valoare impozabilă /nregistrată 1n evidenţele organului fiscal;
b)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare Intocmit de un evaluator autorizat In onf
f
rdele de evaluare a

bunurilor aflate in vigoare la data evalu ării;
c)valoarea final ă a lucrărilor de construc ţii, tn cazul clă dirilor noi, construite tn cursul anului fiscal anterior;
d)valoarea clăditilor care rezult ă din aci-ul prin care se transfer ă dreptul de proprietate, ln cazul cl ădirilor dobăndite tn cursul anului
fiscal anterior;
e)tn cazul cLădirilor care sunt finan ţate lit baza unui contract de leasing financlar, valoarea rezultat ă dintr-un raport de evaluare
Intocmit de un evaluator autorizat tn conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate tn vigoare la data evalu ărit;
f)in cazul clădirilor pentru care se datoreaz ă taxa pe clădiri, valoarea Inscrisă trt contabilitatea proprietarului cl ădirii si comunicată
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosin ţă, după caz.
Valoarea impozabilă a clădirli se actualizează o dată la 3 ani pe baza urtui raport de evaluare a cl ădtrii Intocmit de un evaluator
autorizat tn conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor afiate 1n vigoare la data evalu ării.
In cazul tn care proprietarul cl ădirii nu a actualizat valoarea impozabil ă a clădirii tn ultimii 3 ani anteriori anului de referin ţă, cota
impozitului/taxei pe cl ădiri este 5%.
Impozitul pe Sdiri se plateste anual , in doua rate egale , pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu
anticipatie a impozitului pe cl ădiri , datorat pentru intregul an de catre contribuabili , parta la data de 31 martie a anului se acorda o
bonificatie de pana la 10% inclusiv /stabilita de Consiliul Local 10 Wo.
Impozitul pe clădiri, datorat acelulasi buget local de c ătre contribuabili, de pănă la 50 lei inclusiv, se plăteste integral pănă la primul
termen de plată.
Taxa n cladire se plateste lunar pana la data de 25 a lunii tumatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului Rr_i_n
care se transmite dreptul de concesiune,inchiriere ,administrare ori folosinta.
MINIPOZITUL PE TEREN
şl persoane fizice
Impozitul pe teren se stabileste luând 1n calcul num ărul de metri pâtrati de teren, rangul localit ăţii 1n care este amplasat terenul
(Scheia - rangul IV, Poiana - Scheii,Satu-Nou,Cloca-Boca,C ăuesti - rangul V) şi zona şi categoriile de folosintă a terenului.
a) impozitul pe terenul amplasat 1n intravilart,Inregistrat 1n registrul agricol la categoria de folosint ă de terenuri cu
constructiLprecum si terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenurl cu constructii in
suprafata de pana la 400 m.p,inclusiv ,impozitul / taxa pe teren se stabileste prin Inmultirea suprafetei , exprimata in hectare , cu
suma corespunzatoare prevazuta in tabeIul urmator:
Localitatea Rang-ul localitatii
1 Zona in cadrul locaIitatii
1 C
1

Scheia

IV
Valoare
s tabilita de
CL
500

Satu-Nou

-

278-696

427-1068

V

2020
530

2021
557

2020 202 1
318

,

224-710

Poiarta
Scheii
Cioca-Boca
Căuesti

i

Valoare
stabilita de
CL
300

334

142-356
2020

Valoare
stabilita de
CL
300

318

2021
334

Valoare
stabilita de
CL
150

2020

2021

159

167

In cazul unui teren amplasat in intravilan , irtregistrat la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii ,
impozitul/ taxa pe teren se stabileste prin inznultirea suprafetei terenului , exprimata in hectare , cu suma corespunzatoare din tabelul de
mai jos, iar acest rezultat se inmulteste cu coeficentul de corectie corespunzator prevazut in tabel , astfel :

Zona leVha)

Nr. crt.

(

D

C
Valoare
conform Cod
liscal

2020

2021

Valoare
conform
Cod fiscal

2020

2021

Teren arabil

19

20

21

15

16

- 17

Pasune

15

16

17

13

14

15
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P
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Faneata

15

16

17

13

14

15

28

29

30

19

20

21

Livada

35

37

38

28

29

30

Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera
Teren cu apa

19

20

21

15

16

17

8

x

x

x

, Vie

8

..

8
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Suma stabilită mai sus se Irunulteste cu coeficientul de corectie corespunz ător prevăzut /n tabelul următor:
Localitatea

Rangul localitatii

Coeficentul de corectie

Scheia

IV

1,10

Satu-Nou
Poiana Scheii
Cioca-BocaCăuesti

V

1,00

-

Impozitul pe terenul aferent persoanelor juridice situat 1n intravilan, 1nregistrat 1n registrul agricol la alt ă categorie de folosin ţă decăt
cea de terenuri cu construc ţiL impozitul pe teren se calculeaz ă conform celor de mai sus numai dac ă Indeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
a) au prevăzut 1n statut, ca obiect,agricultur ă;
b) au Inregistrate 1n eviden ţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurare_a obiectului de activitate prev ăzut la litera a),iar 1n caz
contrar,impozitul pe teren situat tn intravilanul comunei,datorat de persoanele juridice se calculeaz ă conform calculelor aplicate
persoanelor fizice.
In cazul unui teren amplasat in extravilan , impozitul /taxa pe teren se stabilyte
uprafetei terenului , exprimata in

hectare , cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatond tabel ,inmultita cu coeficientul de corectie.
Categoria de folosinta

IMPOZIT(lei)

Teren cu constructii

22-31
Valoare stabilita
de CL

31

2020

33

2021

34
42-50

Arabil

2020

Valoare stabilita
de CL

50

53

2021
56

20-28

Pasune
Valoare stabilita
de CL

28

2020

30

2021

31
20-28

Faneata
Valoare stabilita
de CL

28

2020

30

2021

31
48-55

Vie pe rod
Valoare stabilita
de CL
55

2020

58

2021

61,
•13
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Vie pana la intrarea pe rod

0

Livada pe rod

48-56
Valoare stabilita
de CL

56

2020

59

Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera

62

)

0

8-16
Valowe stabilita
de CL

16

2020

18

Padure in varsta pana la 20 ani si
padtue cu rol de protectie

0

Teren cu apa
altul decat cel cu
amenajari piscicole

1-6
Valoare stabilita
de CL

6

2021

17

,

-

2021

2020

2021

6

Teren cu amenajari piscicole

6
26-34

Valoare stabilita
de CL

34

2020

36

/

2021
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Pentru terenurile proprietate public ă sau privată a statului ori a unitătilor administrativ- teritoriale,
concesionate, Inchiriate, date In administrare ori In folosint ă, după caz, se stabileste taxa_pe teren care reprezint ă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, tittdarilor dreptului de administrare sau de folosint ă, in conditii
similare impozitului pe teren.
Taxa pe teren prevăzută mai sus se datorează către bugettil local al comunei, al ora şului sau al municipitdui
in care este amplasat terenul. •
Taxa pe teren se pl ăteste proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare,
Inchi'riere, administrare ori folosint ă. Pe perioada In care pentru un teren se pl ăteste taxa pe teren, nu se datoreaz ă
impozitul pe teren.

Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilit ăţii contractului prin care se constituie dreptul de conc.zsiune, inchiriere, administrare ori folosinj ă.
in cazul contractelor care previld perioade mai mici de un an, taxa se datoreaz ă proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de
concesiune, Inchiriere, administrare ori folosinjă.
Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia sil depună o declaraţie la organul fiscal local 1n a cărui rază teritorial ă de competenjă se află terenul,
pfulă la data de 25 a lunii urmiltoare celeiln care intrit 1n vigoare contractul prin care se acord ă dreptul de concesiune. Inchiriere, administrare ori folosinj ă, la care
anexează o copie a acestui contract.
in cazul unei situnfi care determin ă modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datoreaz ă uuca pe teren are obligajta s ă depună o declarajte la
organul fiscal local In a c ărui rază teritorială de competenjă se afiă terenul, pănil la data de 25 a lunii unnătoare celei 1n care s-a inregistrat situalia respectiv ă.
Impozitul pe teren se plateste anual , in doua rate egale , pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu
anticipatie a impozihtlui pe teren , datorat pentru intregul an de catre contribuabili , pana la data de 31 martie a anului se acorda o
bonificatie de pana la 10% inclusiv / stabilită nrin hotărăre de Consiliu Local 10 %
Impozitul pe teren, datorat aceluia şi buget local de c ătre contribuabili, persoane fizice şi juridice, de pănă la 50 lei inclusiv, se
plăteşte irttegral p ănă la primul termen de plată.

IMPOZITUL PE M1TLOACELE DE TRANSPORT
In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule , impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea
cilindrica a acestuia , prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cm.c sau fractiune din aceasta cu suma conspunzatoare din tabelul
urmator :

Vehicule hunatriculate

Smna in lei pt. fiecare grupa de 200 cm.c. sau
fractiune din aceasta
,

,

Valoare conform
Cod fiscal

2020

2021

Motorete , scutere , motociclete si autoturisme cu
capacitate cilindrica de pana la 1600 cm.c inclusiv

8

8

8

Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea
cilindrica de peste 1.600 cm3
Autoturisme cu capacitate cilindrica 1601 cm.c si 2000
cm.c inclusiv

9

9

9

18

19

20

Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 cm.c si
2600 cm.c inclusiv

72

76

80

Autoturisme cu capacitate cilindric aintre 2601 cm.c si
3000 cm.c inclusiv
Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001
cm.c
Autobuze autocare microbuze

144

153

161

290

308

323

24

25

26

Alte vehicule cu tractiune mecanic ă cu masa totala
maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv
Tractoare irunatriculate

30

31

32

18

19

20

,

,

Vehicule tnregistreate - lei / 200 cmc
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Vehicule inreaistrate cu caoacitate cilindric ă < 4.800 cm3

2 — 4 lei
Valoare stabilita
de CL
4

2020

202 1

4

4

Vehicule inrestistrate cu caoacitate cilindric ă > 4.800 2r1
1 3

4 — 6 lei
Valoare stabilita
de CL
6

2020

2021

-

6

6
50 — 150 lei
2020

Vehicule fără canacitate clindric ă evidentiată
Valoare stabilita
de CL
100

2021

106

111

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărkii consiliului local. în cazul unui
atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
AUTOVERICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTOFtIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE12
TONE
Nr.crt.

Nurnărul axelor si greutatea bruta
incarcata maxima admisa

Imporitul (In lei/an)
Alte sisteme de suspensie pentru axele
Ax(e) cu motor (oare) cu sistem de suspensie
motoare
pneumatica sau echivalentele recunoscute

Vehicule cu două axe

1

Valoare
conform Cod
fiscal
Masa de ceI putin de 12 tone, dar mai
0
mică de 13 tone

2020

2021

0

0

142

/

. . ._

c

ca4.Zi;ţ;

.,

2

Masa de cel putin de 13 tone, dar mai
mică de 14 tone
3
Masa de eel putin de 14 tone, dar mai
mică de 15 tone
4
Masa de cel putin de 15 tone, dar mai
mică de 18 tone
5
Masa de cel putin 18 tone
Vehicule cu 3 axe
Masa de cel putin de 15 tone, dar mai
1
mică de 17 tone
2
Masa de cel putin de 17 tone, dar mai
mică de 19 tone
3
Masa de cel putin de 19 tone, dar mai
mică de 21 tone
Masa de cel putin de 21 tone, dar mai
4
mică de 23 tone
Masa de cel putin de 23 tone, dar mai
5
mică de 25 tone
Masa de cel putin de 25 tone, dar mai
6
mică de 26 tone
7
Masa de cel putin de 26 tone
Vehicule cu 4 axe
1
Masa de cel putin de 23 tone, dar mai
mică de 25 tone
2
Masa de cel putin de 25 tone, dar mai
mică de 27 tone
3
Masa de cel putin de 27 tone, dar mai
mică de 29 tone
4
Masa de cel putin de 29 tone, dar mai
mică de 31 tone

142

149

157

395

395

413

434

555

555

581

610

1257

555

581

610

142

149

157

248

248

259

272

509

509

532

559

661

661

691

726

1019

1019

1066

1120

1583

1019

1066

1120

1583

1019

1066

1120

1583

661

691

726

670

670

701

737

1046

1046

1094

1150

1661

1661

1737

1824

2464

1

i

1257

,4---- 4

-

4y6
.20

y

gifc,
t

4

4

\

i

5
6

Masa de cel putin de 31 tone, dar mai
mică de 32 tone
Masa de cel putin de 32 tone

1661

1737

1824

2464

1661

1737

1824

2464

COMBINATII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT MARF Ă CU
MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE

Nr.crt.

Impozitul (In lei/an)

Numănd axelor si greutatea bruta Incarcata maxima admisa

Ax(e) cu motor (oare) cu sistem de suspensie
pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele
motoare

Vehicule cu 2+1 axe
2020

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

64

67

n

147

147

154

162

344

344

360

378

445

445

465

489

803

Valoare
conform Cod
fiscal
1
2

3

4
5
6
7

Masa de cel putin de 12 tone, dar mai

mică de 14 tone
Masa de cel putin de 14 tone, dar mai
mică de 16 tone
Masa de cel putin de 16 tone, dar mai
mică de 18 tone
Masa de cel putin de 18 tone, dar mai
mică de 20 tone
Masa de cel putin de 20 tone, dar mai
mică de 22 tone
Masa de cel putin de 22 tone, dar mai
mică de 23 tone
Masa de cel putin de 23 tone, dar mai
micil de 25 tone

il /-2i.,-------- 4.

.

8

Masa de cel putin de 25 tone, dar mai
mică de 28 tone
9
Masa de cel putin 28 tone
Vehicule cu 2+2 axe
1
' Masa de cel putin de 23 tone, dar mai
mică de 25 tone
2
Masa de cel putin de 25 tone, dar mai
miCă de 26 tone
Masa de cel putin de 26 tone, dar mai
3
mică de 2B tone
Masa de cel putin de 28 tone, dar rnai
4
mică de 29 tone
Masa de cel putin de 29 tone, dar mai
5
mică de 31 tone
Masa de cel putin de 31 tone, dar mai
6
mică de 33 tone
Masa de cel putin de 33 tone, dar mai
7
mică de 36 tone
Masa de cel putin de 36 tone, dar mai
8
mică de 38 tone
9
Masa de cel putin de 38 tone
Vehicule cu 2+3 axe
Masa de cel putin de 36 tone, dar mai
1
mică de 38 tone
2
Masa de cel putin de 38 tone, dar mai
mică de 40 tone
3
Masa de cel putin 40 tone
Vehicule cu 3+2 axe
1
Masa de cel putin de 36 tone, dar mai
mică de 38 tone
j

803

840

882

1408

840

882

1408

138

144

152

321

321

336

353

528

528

552

580

775

775

811

852

936

936

979

1028

1537

1537

1608

1689

2133

2133

2231

2344

3239

2133

2231

2344

3239

2133

2231

2344

3239

1698

1776

1865

2363

2363

2472

2597

3211

2363

2472

2597

3211

1500

1569

1648

803

i
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2083

'

2

Masa de cel putin de 38 tone, dar mai
mică de 40 tone
3
Masa de cel putin de 40 tone, dar mai
mică de 44 tone
4
Masa de cel putin 44 tone
Vehicale cu 3+3 axe
1
Masa de cel putin de 36 tone, dar mai
Mică de 38 tone
Masa de cel putin de 38 tone, dar mai
2
mică de 40 tone
Masa de cel putin de 40 tone, dar mai
3
mică de 44 tone
Masa de cel putin 44 tone

2083

2179

2288

2881

2881

3014

3166

4262

21381

3014

3166

4262

892

937

1032

1032

1079

1133

1542

1542

1613

1694

7454

1542

1613

1694

2454

853

i

REMORCI,SEMIREMORCI SAU RULOTE

Masa totală maximă autorizată

Pănă la 1 tonă inclusiv
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone

- -

Impozit lei
2020
Valoare
conform Cod
fiscal
9
9
36
34
52
55
68
64

2021
9
37
58
72

Plata impozitului:
(1)Impozitul pe mijlocul de transport se pL ăteşte anual, 1n dou ă rate egale, pănă la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2)Pentru plata cu anticipa ţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru Intregul an de c ătre contribuabili, pănă la
data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acord ă o bonificaţie de pănă la 10% inclusiv, stabilită prin hotărăre a consiliului local
Wo.
(3)knpozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluia şi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de
pănă la 50 lei inclusiv, se pl ăteşte integral pănă la primul terrnen de plat ă.
rn cazul /n care contribuabilul deţine tn proprietate mai multe mijloace de transport, pentru tare impozitul este datorat bugetului
local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 501ei se refer ă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
IV.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR:
Taxele pentru eliberarea atestatului de produc ător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol se stabilesc de către consilille locale şi sunt de pănă la 80 lei, inclusiv./ stabilita de Consiliul Local 50 lei.
Persoanele a căror activitate se incadreaz ă tn grupele 561 - Restaurarxte, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte
activităţi recreative şi distractive potrivit aasificării activităţilor din economia na ţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasific ării activităţilor din economia naţională - CAEN, datoreaz ă bugetului
local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, fn a cărui rază administrativ-teritorial ă se desfăşoară activitatea, o tax ă pentru
eliberarea/vizarea anual ă a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, in funcţie de suprafa ţa aferentă activităţilor
respective, tn sum ă de:
a)pănă la 4.000 lei, pentru o suprafa ţă de pănă la 500 m2, inclusiv; / stabilita de Consiliul Local 200 lei.
b) pănă 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 rn2/ stabilita de Consiliul Local 500 lei..
Autorizatia privind desfăşurarea activităţil de alimentaţie publică, fn cazul 1n care comerciantul fndepline şte condiţiile prevă.zute de
lege, se emite de c ătre primarul tri a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau starxdul de comercializare.
1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism,a autorizatiilor de construire si altor av'ize asern ănătoare:
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zon ă rurală este egală cu valorile prevăzute 1n tabelul următor:

Suprafata pentru care se obţine Niveluri pentru anul 2021
certificatul de urbanism
Taxa lei
Pană la 150 m.p. inclusiv
5 6/ stabilită de Consiliul Local
Intre 151 m.p. şi 250 m.p. inclusiv
6- 7/ stabilită de Consiliul Local

-

-- / y

intre 251 m.p. şi 500 in.p. inclusiv
tntre 501 m.p. şi 750 m.p. inclusiv
Intre 751 m.p. şi 1.000 m.p. inclusiv
Peste 1.000 m.p.

7 - 9/ stabilită de Consiliul Local -9
•9 - 12/ stabilită de Consiliul Local - 12
12 - 14/ stabilită de Consiliul Local - 14
14 + 0,01 lei/ m.p. pentru fiecare m.p. care
depăşeş te 1.000 m.p.
Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului initial.
Taxa pentru avizarea certificatultii de urbanism de catre comisia de ttrbanism de Catre primari sau structuri de specialitate este de pana
la 15 lei / Stabilit de Consilitd Local 15 lel.
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o cl ădire rezidentiala sau cladire-anexa este egal ă cu 0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţii.
Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de construire pentru alte constructii decAtt cele rezidentiale sau cladire-anexa este egala cu 1% din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente.
Pentru taxele prev ăzute mai sus stabilite pe baza valorii autorizate a lucr ărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:
a)taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de constructie declarate de persoana care soliciil avizul şi se plăteşte inainte de
emiterea avizului;
b)pentru taxa prevăzută pentru o clădire rezidentiala sau cladire-anexa , valoarea real ă a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mic ă
decăt valoarea impozabil ă a clădirii stabilită conform art. 457;
c)ln termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai tărziu de 15 zile de la data la care expir ă autorizatia
respectivă, persoana care a obţinut autorizatia trebuie s ă depună o declaraţie privind valoarea lucr ărilor de construcţie la compartimentut de
specialitate al autorităţii administratiei publice locale;
d)pănă in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situa ţia finală privind valoarea lucr'Arilor de construcţii, compartimentul
de specialitate al autorităţii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorat ă pe baza valorii reale a lucritrilor de construc ţie;
e)plină in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorit ătii administraţiei publice locale a
comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizatia sau orice
diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administra ţiei publice locale.
Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egal ă cu 30% din cututumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizatiei initiale.
Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de desfiin ţare, totală sau partială, a unei construcţii este egal ă cu 0,1% clin valoarea impozabilă stabilită
pentru determinarea impozitului pe d ădiri, aferentă părţii desfiinţate.
Taxa pentru eliberarea autorizaldei de foraje sau excav ări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare rtere
r in etapa efectu ării
studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări sţştoreaAk
ularii drepturilor de
7şr, '
_

prospec ţiune şi explorare şi se calculează prin inmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afecta ţi la suprafaţa solului de foraje
şi excavări cu o valoare cuprins ă Intre 0 şi 15 lei / stabilita de Consillul Local 15 lei.
in termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obliga ţia să declare suprafa ţa efectiv afectat ă
de foraje sau excavă ri, iar 1n cazul fn care aceasta diferă de cea pentru care a fost emis ă anterior o autoriza ţie, taxa aferentă se regularizează astfel
Incăt să reflecte suprafa ţa efectiv afectată.
Taxa pentru eliberarea autoriza ţiel necesare pentru lucr ările de organizare de şantier in vederea realiz ărli unei construcţii, care nu sunt
incluSeIn altă autorizaţie de construire, este egal ă cu 3% di:n valoarea autorizat ă a lucrărilor de organizare de şantier.
Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de amenajare de tabere de corturi, c ăsuţe sau rulote ori campinguri este egal ă cu 2% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construc ţie.
Taxa pentru autorizarea amplas ării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spa ţii de expunere, corpuri şi partouri de afişaj, firme şi
reclame situate pe c ăile şi 1n spaţiile publice este de p ănă la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru p ătrat de suprafa ţă ocupată de construcţie /
stabilită de Consiliul Local 8 lei;
Taxa pentru eliberarea unei autoriza ţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la re ţele publice de apă, canalizare, gaze, termice,
energle electric ă, telefonie şi televiziune pr'in cablu se stabile şte de consiliul local şi este de pănă la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord / stabilită
de Consiliul Local 13 lei.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur ă stradală şi adresă se stabileşte de către consillile locale 1n sumă de pănă la 9 lei,
inclusiv / stabilită de Consiliul Local 9 lei.
Taxa pentru serviciile de reclam ă şi publicitate:
Taxa pentru servicii de reclam ă şi publicitate se cakuleaz ă prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclam ă şi
publicitate. Cota taxei se stabile şte de consiliul local, fiind cuprinsă Intre 1% şi 3%/ stabilita de catre Consiliul Local 3 e/o•
Valoarea serviciilor de reclam ă şi publicitate cuprinde orice plat ă obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclam ă şi
publicitate, cu excep ţia taxei pe valoarea ad ăugată. Taxa pentru servicii de reclam ă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, pănă la data de 10
a lunii următoare celei in care a intrat fn vigoare contractul de prest ări de servicii de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru afişaj 1n scop de reclam ă şi publicitate:
Valoarea taxel pentru afişaj 1n scop de reclamă şi publicitate se cakulează anual prin fnmulţirea numărului de metri p ătraţi sau a
fracţiunii de metru pătrat a suprafe ţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consfliul local, astfel:
ayIn cazul unui afişaj situat tn locul tn care persoana deruleaz ă o activitate economică, suma estede pănă la 32 lei, inclusiv/
7*. R o-N
,
stabilita de catre Consiliul Local 32 lei ;
nre
b)fn cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afi şaj pentru rec,itnă
l
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lei, inc.lusiv/ stabilita de catre Consiliul Local 23 lei.
Taxa pentru afi şaj fn scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau frac ţiunea din lună
dintr-un an calendaristic in care se afi.şează in scop de reclarnă şi publicitate.
Taxa pentru afişajul 1n scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, 1n dou ă rate egale, p ănă la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
Taxa pentru afiş ajul 1n scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de că tre contribuabili, persoane fizice şi
juridice, de pănă la 50 lei inclusiv, se pl ăteşte integral pănă la primul termen de plată.
Persoanele care datorează taxa pentru afi şaj in scop de recIam ă şi publicitate sunt obligate s ă depună o declara ţie la
compartimentul de specialitate al autorit ăţii administra ţiei publice locale tn termen de 30 de zile de la data amplas ării structurii de
afişaj.

Impozittd pe spectacole
Impozitul pe spectacole se pl ăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale fn raza c ăreia are loc manifestarea artistic ă,
competiţia sportivă sau altă activitate distractiv ă.
Calculul impozitului: (1)Impozitul pe spectacole se calculeaz ă prin aplicarea cotei de impozit la suma Incasat ă din vănzarea biletelor de
intrare şi a abonamentelor. (2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit dup ă cum urmează:
a) pănă la 2%, In cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o pies ă de teatru, balet, oper ă, operetă, concert filarmonic sau alt ă
manifestare muzical ă, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competi ţie sportivă internă sau interna ţională/
stabilita de catre Consiliul Local 2 %;
b) pănă la 5% 1n cazul oricărei altei manifestări artistice decat cele enumerate la lit. a)/ stabilita de catre Consiliul Local 5 %.
Suma primită di.n vănzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele pl ătite de organizatorul spectacolului in scopuri
caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea v ănzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
Impozitul pe spectacole se pl ăteşte lunar pănă la data de 10, inclusiv, a lunii urm ătoare celei in care a avut loc spectacolul.

Indexarea itnpozitelor şi taxelor locale
(1)fn cazul oricărui impozit sau oric ărei taxe locale, care comtit Intr-o anumit ă sumil in lei sau care este stabilit ă pe baza unci anumite sume In lei,
sumele respective se indexeaz ă anual, pănă la data de 30 aprilie, de c ătre consibile locale, tinind cont de rata inf1aiei pentru anul fiscal anterior,
comunicat ă pe sitesurile oficiale ale Nfinisterului Finantelor Publiec şi Ministerului Dezvolt ă rii Regionale şi Administratici Publice.
(2)Sumele indexate conform alin. (1) se aprob ă prin hotărăre a consiliului local şi se. aplică 1n anul fiscal unn ător.
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Presedine le sedintei,
Consiliţ local,
Ailene ostel
.A

16

Contrasemnează,
secretar general, Pris ăcaru Cătă lin

ANEXA NR.2
LA HOTĂRÂREA NR.61 /2020 PRIVIND STABILIRFA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PE ANUL 2021
Localitatea

Rangul localitatii

Zona in cadrul localitatii
C
.

-

Scheia

Satu-Nou
Poiana
Scheii
Cioca-Boca
Căuesti

IV

V
-

PresediStele sedintei,
Consdier local,
AilenposfiC

D

Amplasament drum judetean
si drum comunal

Amplasament:

Amplasament: drum judetean
si drum comunal

Amplasament:
drum sătesc

drum sătesc

Contrasemneaz ă ,
secretar general,Pris ăcaru C ătălin

ANEXA NFt.3 LA FIOTĂRÂREA NFt.61 /2020
PFtIVIND STABILIREA TAXELOR LOCALE, TAXE SPECIALE SI SI ALTE TAXE PE
ANUL 2021
L TAXELE LOCALE PENTRU SERVICIILE DE EVIDEN ŢĂ A PERSOANELOR,
STARE CIVILĂ , AUTORITATE TUTELARĂ SI ASISTENTĂ SOCIALĂ
Nr.crt.
1
2
3

Suma (lei)
2021
20
10
50

Denumirea taxei speciale

'

Iregistrarea actului de nastere
inregistrarea actului de deces
inregistrarea actului de c ăsătorie şi
oficiere 1n zilele lucrătoare
inregistrarea actului de căsătorie şi
oficiereln zilele nelucrătoare
Eliberarea anexei 24 pentru
dezbaterea succesoral ă
intocmirea anchetei sociale la cerere
Taxa eliberare certificat de divort
Transcrierea, la cerere, 1n registrele
de stare civilă romăne a actelor de
stare civil ă 1ntocmite de autorit ăţile
stnline
Eliberarea altor cenificate de stare
civilă in locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate

4
5
7
8

9

200
30
20
500
20

25

IL ALTE TAXE
Nr.crt.
1
2

.

3
4
5
6

-

7
8

1.._

4

Prese4 cle sedintei ,
Cons' • r 1 1
Aile e
tel
'

Suma (lei)
2020
50

Denumirea taxei

-

Remăsurarea terenurilor la cerere/ha
intravilan
Remăsurarea terenurilor la cerere/ha
extravilan
E I iberarea procesu I ui-verba I de
constatare a pagubelor pricinuite
culturilor agricole, la cerere/ha
inregistrarea contractului de arend ă
Xerocopii A41A3
Eliberarea
cenificatului
de
neurmărire fiscală
Comert stradal
Eliberarea copiilor heliografice de pe
planurile cadastrale alte asemenea
planuri

/

30
50

_

20
0,5/1
10
50
30

_

Contrasemneaza,
secretar general, PtiskaruCatalin

Eliberarea de către organele
administratiei publice locale care in
exercitarea atributiilor lor, sunt in
drept să certifice anumite situatii de
fapt, a certificatelor, adeverintelor si
a orickor altor inscrisuri prin care se
atestă un fapt sau o situatie
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III. TAXA
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Anexa Nr. 4 la Hotă rârea nr.61/2020
REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE ŞI CONDITHLE DE ACORDARE A
SCUTIRILOR/REDUCERILOR LA PLATA IMPOZITELOR PE CLĂDIRI ŞI TEREN PENTRU
PEFtSOANELE FIZ10E A C ĂROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECĂ T SALARIUL
MINIM BRUT PE ŢARĂ ORI CONSTAU iN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATII DE ŞOMAJ
SAU AJUTOR SOCIAL

in temeiuI art. 456, alin. (2), lit. k) al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal se
instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor şi procedurii de acordare a
scutirilor la plata impozitelor pe cl ădiri şi teren pentru persoanele fizice dup ă cum urmează:
CRITERIILE ŞI CONDITIILE PENTR1J ACORDAREA FACILITĂTILOR FISCALE
1.1 Criteriile pentru acordarea facilit ătilor fiscale persoanelor fizice care nu au
nici un venit sau venitul constă 1n exclusivitate din indemnizajie de şomaj
sawajutor social

a) petentul s ă nu realizeze nici un venit sau veniturile sale s ă provină ln exclusivitate
din indemnizatie de şomaj sau ajutor social;
b) să nu detină 1n proprietate un alt bun imobil 1n afar ă de imobilul pentru care
solicită prezenta facilitate;
1.2 Condijille pentru acordarea facilit ătilor fiscale persoanelor fizice cu venituri
tară garantat.
mal mici decât salariul minim brut

pe

c) media veniturilor lunare realizate de persoanele care domiciliaz ă la adresa
imobilului pentru care se solicită scutirea/reducerea impozitului, s ă fie mai mică
sau egal ă cu salariul de baz ă minim brut pe tar ă, valabil la data depunerii cererii;
d) să nu fi detinut şi să nu detină mai mult de o proprietate;
e) suprafata util ă a locuintei 1n functie de num ărul de persoane, cum este
reglementat ă 1n Legea nr. 114/1996 privind legea locuintei, s ă nu depăşească
suprafata din tabelul de mai jos:

,

FAMILIA
1 persoan ă
2 persoane
3persoane
4 persoane
5 persoane
6 persoane
7 persoane
8 persoane
Peste 8 persoane

i
I

SUPRAFAŢA UTILĂ
37 m2
52 m2
66 m 2
74 m2
87 m 2
93 m2
107 m2
110 m2
>110 m2

II.
PROCEDUFtA DE ACORDARE A SCUTIRILOR/REDUCERILOR LA PLATA
IMPOZITULUI PE CL ĂD1RE ŞI TEREN PENTRU PERSOANELE FIZICE.
11.1. Constituirea dosartdui
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Contrasemneaz ,
secretar general, Pris ăcar \Catalin

Dosarul pentru acordarea scutiriila plat ă trebuie să cuprind ă:
a) cererea prin care se solicit ă scutirea/reducerea la plata impozitului pe cl ădire şi a
terenului aferent cl ădirii, care trebuie f ăcută de către proprietar şi numai pentru
locuinta de domiciliu şi pentru terenul aferent locuin ţei de domiciliu;
b) documentele justifIcative prezentate de solicitant pentru locuinta de domiciliu (copii
de pe actele de identitate pentru toate persoanele care au acela şi domiciliu)m extras
de carte funciar ă;
c) declaratie pe propria r ăspundere a solicitantului că nu a detinut şi nu detine alte
proprietăti;
d) dovada veniturilor lunare pentru toate persoanele care au acela şi domiciliu
(adeverinte de salariu, cupon de pensie, carnet de şomaj, pensie de asistent ă socială,
alocatie pentru copii);
e) adeverin ţă de la Registrul agricol privind num ărul de persoane care figureaz ă la
imobilul respectiv;
f) declara ţie pe proprie răspundere că nu are alte venituri (venituri din activit ăţi
independente, venituri din cedarea folosin ţei bunurilor, venituri din investi ţii,
venituri din activit ăţi agricole, venituri din premii şi jocuri de noroc, venituri din
dividente şi din alte surse);
g) dovada privind bursele pentnt elevi, studen ţi, eliberată de instituţia de invătământ
unde frecventeaz ă cursurile;
h) dovada privind veniturile solicitantului eliberate de c ătre Administra ţia ludeteană a
Finanţ elor Publice Iasi.
Notă:
Conditille şi criteriile vorfi fndeplinite cumulativ
11.2 Aspecte referitoare la circuitul dosarului:

a) cererea prin care se solicit ă scutirea la plat ă, impreună cu documentele justificative
enumerate mai sus trebuie Inregistrate la Prim ăria comunel Scheia, Compartimentul
Impozite şi 'I'axe locale;
b)Compartimentul Impozite şi Taxe locale din cadrul Prim ăriel comunei Scheia
verific-ă şi analizeaz ă fiecare dosar privind scutirea la plata impozitului pe cl ădire şi pe
terenul aferent cl ădirii apoi Intocmeşte referatul cu propunerea de acordare a
scutirii/reducerti la plat ă.
11.3 Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe cl ădiri sau teren se aplică
incepă nd cu data de 01 ianuarie a anului urm ător celul in care persoana depune
documentele justificative.

•es.

,

Presedintelfirint*'(

4

Consilier I
Ailenei Co t I A
,

t

.

Contrasemneaz
secretar general, Pris ăcaru.ţ atalin

Anexa nr.5 la Hotararea nr.61/2020

LISTA FACILITĂTILOR FISCALE ACORDATE
CONTRIBUABILILOR DIN COMUNA SCHEIA
PENTRU IMPOZITELE şi TAXELE LOCALE DATORATE DE
ACEŞTIA 1N ANUL 2021
IMPOZITUL PE CLĂDIRI
ART. 456 din Legea nr.227/2015
(2)Consillite loc,ale pot hot ări să acorde scutlrea sau reducerea impozitului/tazei pe cl ădiri datorate
pentru următoarele cl ădiri:
a) cl ădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectur ă sau arheologice, muzee ori case
memoriale;
b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protec ţie, altele decăt monumentele istorice, amplasate in zone de
protectie ale monumentelor istorice şi in zonele construite protejate;
c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de c ătre organizaţii neguvemamentale şi intreprinderi
sociale ca fumizori de servicii sociale;
d) clădirile utilizate de organiza ţii nonprofit folosite exclusiv pentru activit ăţile fără scop lucrativ;
e)clădirile restituile potrivit art. 16 din Legea nr. 1012001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod
abuziv ln perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, repubhcat ă, cu modificările şi completă rile ulterioare, pentru
perioada pentru care proprietarul men ţine afecta ţiunea de interes public;
Oclădirile retrocedate potrivit art. 1 ahn. (10) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvemului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au apar ţ inut cultelor religioase din Rom ănia, republicată , cu modificările şi
completă rile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul men ţine afecta ţiunea de interes public;
g)clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvemului nr. 83/1999 privind restituirea
unor bunuri imobile care au apar ţinut comunităţilor cetătenilor apartin ănd minorităţilor naţionale din Rom ănia,
repubficată , pentru perioada pentru care proprietarul men ţine afecta ţiunea de interes public;
h)clădirea nouă cu destinaţ ie de locuinţă , realizată in condiţiile Legii locuin ţei nr. 11411996, republicat ă, cu
modificările şi completă rile ulterioare, precum şi dădirea cu destina ţie de locuinţă , reahzat ă pe bază de credite, in
conformitate cu Ordonan ţa Guvemului nr. 19/1994 privind stimularea investi ţhlor pentru realizarea unor lucr ări
publice şi construcţii de locuin ţe, aprobat ă cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modific ările şi
completările ulterioare. in cazul instr ăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplic ă noului proprietar al acesteia;
Odădirile afectate de calamit ăţi naturale, pentru o perioad ă de pănă la 5 ani, incepănd cu 1 ianuarie a anului în
care s-a produs evenimentul;
j)clădirea folosit ă ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev ăzute la
art. 3 alin. (1) lit. b) ş i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modific ărite şi completările ulterioare;
k)clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale c ă ror venituri lunare sunt
mai mici decăt salariul minim brut pe ţară ori constau in exclusivitate din indemniza ţie de şomaj sau ajutor social;
1)clă dirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in condi ţiile elaborării unor scheme de ajutor de statlde
minimis avănd un obiectiv prev ăzut de legisla ţia in domeniul ajutorului de stat;
m)cl ădirile la care proprietarii au executat pe cheltuial ă proprie lucrări de interven ţie pentru creşterea perforrnan ţei
energetice, pe baza procesului-verbal de recep ţie la terminarea lucrărilor, intocmit in condi ţiile legii, prin care se
constată realizarea m ă surilor de interven ţie recomandate de c ătre auditorul energetic in certificatul de
perlorman ţă energetică sau, după caz, ln raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut in Ordonanţa de
urgen ţă a Guvemului nr. 18/2009 privind cre şterea performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, aprobată cu
modificări şi completă ri prin Legea nr. 158/2011, cu modific ările şi completă rile ulterioare;
n)clă dirile unde au fost executate lucr ări 1n condiţiile Legii nr. 153/2011 privind m ăsuri de creştere a calit ăţii
arhitectural-ambientale a d ădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
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Anexa nr.5 la Hotararea nr.61/2020

o)clădirile persoanelor care domiciliaz ă şi locuiesc efectiv 1n unele localit ăti din Muntil Apuseni şi in Rezervatia
Biosferei "Delta Dun ării*,In conformitate cu Ordonanta Guvemului nr. 2711996 privind acordarea unor facilit ăţi
persoanelor care domiciliază sau lucreaz ă in unele toc,alităţi din Munţii Apuseni şi in Rezerva ţia Biosferei °Delta
Dunării- , republicat ă, cu modificările ulterioare;
p)clădirile definute de cooperaţiile de consum sau me şteşug ăreşti ş i de societăţile cooperative agricole, 1n
condiţiile elaboră rii unor scheme de ajutor de statIde minimis av ănd un obiectiv prev ăzut de legisla ţia în domeniul
ajutorului de stat;
r)dădirile deţinute de asocia ţiile de dezvoltare intercomunitar ă.
(3)Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilit ă conform alin. (2), se aplic ă incepănd cu data de 1
ianuarie a anului urm ător celui in care persoana depune documentele justificative.
(4)Impozitul pe cl ă dirile afiate in proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de
servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durat ă de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, se reduce cu
50%. Reducerea se apfică in anul fiscal urm ător celui in care este indeplinit ă această conditie.

11. 1MPOZITUL SI TAXA PE TEREN
ART. 464 din legea nr.227/2015
(2) Consiliile locale pot hot ări să acorde scutirea sau reducerea impozituluiltaxei pe teren
datorate pentru:
a) terenul aferent cl ădiritor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicat ă, cu modificările şi
completă rile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul men ţine afectaţiunea de interes pubfic:
b) terenul aferent d ădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvemului nr.
94/2000, republicat ă, cu modific ările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul men ţine
afecta ţ iunea de interes public:
c) terenul aferent cl ădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonan ţa de urgi n ţă a Guvemului nr.
83/1999, republicat ă, pe durata pentru care proprietarul men ţine afecta ţiunea de interts public;
d) terenurile utilizate pentru fumizarea de servicii sociale de c ătre organiza ţii neguvernamentale şi
Intreprinderi sociale ca fumizori de servicii sociale;
e) terenurile utilizate de organiza ţii nonprofit folosite excIusiv pentru activit ătile fără scop lucrativ;
f) terenurile aparţin ă nd asociaţillor şi fundatfilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
g) terenurile afectate de catamit ăti naturale, pentru o perioad ă de pănă la 5 ani;
h) terenurile aferente cl ădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aftate in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevă zute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modific ările şi
completările ulterioare;
i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
j) terenurile aflate in proprietatea persoanelor ale c ăror venituri lunare sunt mai mici dec ăt salariul minim
brut pe ţară ori constau In exclusivitate din indemniza ţie de şomaj sau ajutor social;
k) terenurile aflate 1n proprietatea operatorilor economici. in condi ţiile elaborării unor scheme de ajutor de
stat/de minimis avă nd un obiectiv prevăzut de legislaţia in domeniul ajutorului de stat;
I) terenurile din extravilan situate in situri arheologice1nscrise 1n Repertoriul Arfieologic Na ţional folosite
pentru păşunat;
m) terenurile persoanelor care domiciliaz ă şi locuiesc efectiv In unele localit ăţi din Munţii Apuseni şi 1n
Rezervatia Biosferei*Delta Dun ării", in conforrnitate cu Ordonan ţa Guvemului nr. 27/1996, republicat ă, cu
modificările ulterioare;
n) terenurile extravilane situate 1n arii naturale protejate supuse unor restric ţii de utilizare;
o) terenul situat in extravilanul localit ătilor, pe o perioad ă de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul
efectuează intabularea in cartea funciar ă pe cheltulat ă proprie;
p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; q)terenurile, situate
in zonel de protedie ale monumen ţelerjeOţice şi in zonele protejate:
/.
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Anexa nr.5 la Hotararea nr.61/2020

r) suprafejele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor.
(3)Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin. (2), se aplica Incepand cu
data de 1 ianuarie a anului urm ător celui in care persoana depune documentele justificative.
(4)Impozitul pe terenurile aflate 1n proprietatea persoanelor fizice Ş juridice care sunt ulilizate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic,
se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta condilie.

III. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Art.469 din Legea nr.227/2015
Scutiri
(1) Nu se datoreaza impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de
razboi sau vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflateln proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau
accentual cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate 1n proprietatea sau
coproprietatea reprezentan ţilor legali ai minoribr cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor Incadraji in gradul
I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate fn proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 din
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflateln proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit.
b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea contribuabilului;
f) mijloacele de transport ale institujillor publice;
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de
pasagen 1n regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localita ţi, daca tariful de
transport este stabilitin condijii de transport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legaleln vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exc.lusiv pentru transportul stupilor in pastoral,
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenjii in situalii de urgenja;
k) mijloacele de transport ale institujiilor sau unita ţilor care funclioneaza sub coordonarea Ministerului
Educaliei şi Cercetarii Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
I) milloacele de transport ale fundajiilor Intlinjate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a
intreline, dezvolta ş i ajuta institujii de cultura na ţionala, precum şi de a susjine acjiuni cu caracter umanitar, so ăal
şi cultural;
m) mijloacele de transport ale organizajiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicil sociale
in unitaji specializate care asigura gazduire, Ingrijire sociala şi medicala, asistenja, ocrotire, activitaV de
recuperare, reabiktare şi reinserţie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice,
precum ş i pentru alte persoane aflateln dificultate,In condijille legii;
n) autovehiculele ac ţionate electric;
o) autovehiculele second-hand Inregistrate ca stoc de marfa şi care nu sunt utilizate in folosul propriu al
operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport dejinute de catre organizajille cetajenilor aparlinând minorita ţilor naţionale.
(2)C,onsiliile locale pot hotarl sa acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport
agricole utilizate efectiv in domeniul agricol.
(3)Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in
domeniul agricol, stabilitaConform alin. (2), se aplica Incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui 1n
care pet. aana depune documentelefi"tive.
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Anexa nr.5 la Hotararea nr.61/2020

IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR şi
A AUTORIZATIILOR
AR7'.476 DIN Legea nr.227/2015
Scutiri
(1)Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
a) cerlificatete, avizele şi autoriza ţule ai căror benefician sunt veterani de r ăzboi, văduve de război sau
văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizele şi autorizatille ai c ăror beneficiari sunt persoanele prev ăzute la art. 1 din Decretullege nr. 118/1990, republicat, cu modific ările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizatibe de construire pentru l ăcaşuri de cult sau constructii-anex ă;
d) certificatele de urbanism şi autorizatille de construire pentru dezvoltarea, modemizarea sau reabilitarea
infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism ş i autorizatille de construire pentru lucr ările de interes public national, judetean
sau local;
f)cerbficatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacâ beneficiarul constructiei este o institutie
pubfică;
g) autorizatibe de construire pentru autostr ăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizatiile de construire, dac ă beneficiarul constructiei este o institufie sau o
unitate care funcfioneaz ă sub coordonarea Ministerului Educa Şei şi Cercetării Şhintifice sau a Ministerului
Tineretului şi Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizafie de construire, dac ă beneficiarul constructiei este o fundatie Inflintat ă
prin testament, constituit ă conform
cu scopul de a intrefine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură natională,
precum şi de a sustine acŞ uni cu caracter umanitar, social şi cultural;
j) certificat de uManism sau autorizatie de oonstruire, dac ă beneficiarul constructlei este o organizafie care
are ca unică activitate acordarea gratuit ă de servicii sociale In unit ăti specializate care asigur ă găzduire, ingrijire
socială şi medicaiă, asistentă , ocrotire, activită ti de recuperare, reabilitare şi reinserfie social ă pentru copil,
familie, persoane cu handicap, persoane v ărstnice, prec.um şi pentru alte persoane aflate in dificultate, in
conditiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, in cazul unei calamit ăti naturate.
(2) ConsiliiIe locale pot hot ărl să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizatiilor pentru:
a) lucrări de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor
istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat ă, cu
modifică rile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care reabzeaz ă, integral sau partial, aceste lucr ări
pe cheltuial ă proprie;
b) lucrări destinate p ăstrării integritătii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice
definite in Legea nr. 42212001, republicat ă, cu modificările ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona
de protectie a monumentelor istorice, in conconiant ă cu reglementăhle cuprinse in documentatble de urbanism
intocmite potrivit legii;
c) lucrări executate in conditiile Ordonantei Guvemului nr. 20/1994 privind m ăsuri pentru reducerea riscului
seisrnic al constructfilor existente, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare;
d) lucră ri executate in zone de regenerare urban ă, delimitate in conditide Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului ş i urbanismul, cu modific ările şi completările ulterioare, lucrări in care se desf ăşoară
operatiuni de regenerare urban ă coordonate de administratia local ă , in perioada derul ării operatiunilor respective.
j V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA
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Anexa nr.5 la Hotararea nr.61/2020

Art.479 Scutiri
(1) Taxa pentru serviciile de reclam ă şi publicitate şi taxa pentru afiş aj 1n scop de reclam ă şi publicitate nu
se aplică institutiilor publice, cu exceptia cazurilor când acestea fac reclam ă unor activităh economice.
(2)Taxa prevăzut ă in prezentul arlicol, denumit ă 1n continuare taxa pentru afi şaj in scop de reclam ă şi
publicitate, nu se aphcă unei persoane care inchiriaz ă panoul, afi şajul sau structura de afi şaj unei alte persoane,
1n acest caz taxa prev ă'zută la art. 477 fiind pl ătită de aceast ă ultimă persoant
(3) Taxa pentru afi ş aj in scop de reclam ă ş i publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte
mijloace de reclam ă ş i publicitate amplasate In interiorul cl ădirilor.
(4) Taxa pentru afi ş aj in scop de reclam ă şi publicitate nu se aplic ă pentru panourile de identificare a
instalahilor energetice, marcaje de averlizare sau marcaje de circulatie, precum şi alte informatii de utilitate
publică şi educationale.
(5) Nu se datoreaz ă taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam ă şi publicitate pentru afi şajul efectuat pe
mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realiz ării de reclam ă şi publicitate.

Vl. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART. 482 DIN LEGEA NR.227/2015
Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

VI. TAXE SPECIALE
ART.485 DIN LEGEA NR.22712015
Scutiri:
Autorităţ ile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite
conform art. 484, pentru urm ătoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de r ăzboi, vă duvele de război şi văduvele nerecăsă torite ale veteranilor de r ăzboi;
b) persoanele fizice prev ă zute la art. 1 din Decretul-lege nr. 11811990, republicat, cu modific ările şi
completă rile ulterioare;
c) inslitu ţiile sau unit ăţ ile care funchoneaz ă sub coordonarea Ministerului Educatiei şi Cercet ării Shintifice
sau a Ministerului Tineretului ş i Sportului, cu excepha incintelor folosite pentru activit ăţi economice;
d) fundathle inflintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a Intrehne, dezvolta şi ajuta
institutii de cultură national ă, precum ş i de a sustine achuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) organizatiile care au ca unic ă activitate acordarea gratuit ă de servicii sociale in unit ăti specializate care
asigură gă zduire, Ingrijire social ă şi medicală, asistentă, ocrotire, activit ă ti de recuperare, reabilitare şi
reinsertie social ă pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte
persoane aflate In dificultate, 1n condithle legii;
flreprezentan ţ h legali ai minorilor cu handicap grav sau ac,centuat ş i ai minorilor incadrati 1n gradul I de
invaliditate.

IX. ALTE TAXE LOCALE
ART. 487 DIN LEGEA NR.227/2015
Autorităţ ile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486
urmă toarelor persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de r ăzboi, văduvele de război şi văduvele nerec ăsă torite ale veteranilor de r ăzboi;
b) persoanele fizice prevă zute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modific ările şi
completă rile ulterioar
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c) c)institutfile sau unit ăfile care func ţionează sub coordonarea Ministerului Educa ţiei şi Cercetădi
Ştfinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activit ăţt
economice;
d) fundaţille infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intre ţine, dezvolta şi ajuta
institutii de cultură natională, precum şi de a susţine actiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) e)organiza ţiile care au ca unic ă activitate acordarea gratuit ă de servicii sociale in unit ăţi specializate
care asigură găzduire, ingrijire socială şi medicală, asisten ţă, ocrotire, activităţi de recuperare,
reabilitare şi reinser ţie socială pentru copil, famifie, persoane cu handicap, persoane v ărstnice,
precum ş i peotru atte persoane aflate in dificultate, in condi ţiile legii.
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Anexa Nr. 6 la Hotă rârea nr.61 /2020

REGULAMENT DE STABILIRE A PROCEDURII DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE

CAP. I Scopul adoptă rii prezentului regulament

Art. 1.-ln baza art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi

cotnplet ările ulterioare, pentru functionarea unor servicii publice locale, create 1n interesul
persoanelor fizice şi juridice, consiliul local poate adopta taxe speciale.
Art. 2. Prezentul Regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si
modalitatile ce trebuie indeplinire in procedura de instituire si percepere a taxelor speciale.
-

Cap.II. Domeniile de activitate in care se adopta taxe speciale
Art.3. Domeniile de activitate in care Consiliul Local poate institui taxe speciale sunt :
- domeniul fiscal pentru toate servicille prestate contribuabililor in domeniul
impozitelor si taxelor locale,precum si a altor venituri ale bugetului local ;
- administrarea domeniului public si privat al comunei ;
- Incheierea contractelor civile;
- asigurarea serviciilor publice - apa, canal, iluminat public, gospod ă rirea
salubrizare, spatii verzi ;
- cultura, sport, agrement ;
- piete, tă rguri, oboare ;
- urbanism,
- asistenta sociala ;
- serviciul voluntar pentru situatii de urgenta ;
- autorizatii pentru a desf ăş ura o activitate economica si a altor autorizatii similare ;
- cadastru, agricultura, p ăş unat;
- evidenta populatiei si stare civila;
- registrul agricol;
- servicii prestate pentru activitatea de arhiv ă;
- copiere si comunicare documente din arhiva Prim ăriel
Domeniile de activitate prev ăzute in prezentul titlu se vor completa in functie de
necesitătile comunitătii 1n conformitate cu prevederile legale.
Cap.III. Condijii de instituire a taxelor speciale
Art. 4. Taxele speciale se vor institui numai in interesul persoanelor fizice si juridice
-

care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
"\
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Art.5. •axele speciale se Incaseaz ă numai de la persoanele fizice si juridice care
beneficiaz ă de serviciile oferite de institutia publica/servicittl public de interes local.
Art. 6. (1) [n vederea adoptă rii taxelor speciale este necesar sa se prezinte un studiu
de calcul privind infiuenta taxei asupra funcţionă rii serviciului public pentru care se instituie
taxa.
(2) Studiul va cuprinde :
- elementele de delimitare si identificare a serviciilor ce se vor efectua pentru
persoanele fizice si juridice interesate ;
- perioada necesara pentru acoperirea cheltuielilor utilizate pentru functionarea
serviciului ;
- desemnarea compartimentului care realizeaz ă in mod efectiv serviciul public;
- monitorizarea sumelor obtinute cu titlu de taxe speciale;
- identificarea cu caracter generic a persoanelor fizice si juridice ce vor beneficia de
serviciul public instituit.
prezentului
Art.7.-Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile
Regulament se vor incasa intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local.
Art.8.-Contul de executie al veniturilor provine din Incasarea taxelor speciale
instituite conform prevederilor prezentului Regulament ce va fi aprobat de c ătre Consiliul
Local.
Art9.-Cuantumul taxelor speciale se stabile şte anual, iar veniturile obtinute din
acestea se utilizeaz ă integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru Infiintarea
serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de Intretinere si
funcţionare a acestor servicii.
Art. 10.-Taxele speciale se vor percepe numai dup ă ce hotără rile Consilittlui Local
prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunoştintă publică.
Art11.-Sumele Incasate din taxele speciale ramase neutilizate la finele anului se
reporteaz ă in anul urm ător cu aceea şi destinatie, odat ă cu incheierea exercitiului bugetar.
Art.12.-Modul de indeplinire, stabilire, Incasare, declarare, destinatia taxelor speciale,
contraventiile si sanctiunile in domeniu se stabilesc prin hot ără re a Consiliului Local, odat ă
cu instituirea taxelor speciale.
Art. 13. Pentru neachitarea la scadent ă a contravalorii serviciului prestat, se vor
percepe majoră ri şi/sau penaliz ări de Intărziere, conform prevederilor legale In vigoare.
Art.14. Conditiile prevă zute in prezentul titlu trebuie Intrunite cumulativ pentru
instituirea taxelor speciale.
-

-

-

-

Cap. IV. Modafităţi de consultare si ob ţinere a acordului persoanelor fizice si
juridice - beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxe speciale
Art. 15.-(1) Taxele speciale sunt aduse la cuno ştinţa publicului cu 30 de zile inainte
de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de c ătre Consiliul Local, prin publicarea unui
anunţ referitor la aceast ă acţiune şi afişarea la sediul propriu, intr-un spaPu accesibil
publicului si prin publicarea pe site-ul Oficial al Prim ăriel comunei Scheia: www.scheia,ro
(2) Anuntul va cuprinde urm ătoarele elemente :
- expunerea de motive si raportul de specialitate privind necesitatea adopt ării actului
norrnativ propus ;
- termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot transmite in scris
propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii
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Art. 16.- Termenul limită de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10
zile de la aducerea la cuno ştintă publică a anuntului referitor la elaborarea proiectului de
hotărăre.
Art.17.- Autoritatea public ă va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ,
prin care se propune instituirea de taxe speciale, daca acest lucru se solicita in mod expres de
că tre persoanele fizice si juridice, in termen de cel mult 10 zile de la data solicit ării acestui
lucru.
Art. 18: Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hot ă râre prin
care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local, in forma
propusa de initiator.
-

Cap.V. Aprobarea de c ătre consiliul local a hot ă rărilor prin care se instituie taxe
speciale
Art. 19.- Referatul de specialitate al Compartimentului de Jesort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Scheia prin care se propune instituirea unei taxe
speciale se avizeaz ă de primarul comunei Scheia.
Art. 20.- Proiectul de hot ărâre, Intocmit 1n baza art. 18, prin care se instituie taxe
speciale va fi supus dezbaterii Consiliului local cu respectarea prevederilor Legii nr.
215/ 2001,republicata cu modific ările si completările ulterioare, si ale Regulamentului de
Organizare si Functionare a Consiliului local Scheia .
Art. 21. Hotă rărde prin care se stabilesc taxele speciale se adopta prin votul
majorită tii consillerilor in functie si vor fi aduse la cunostinta publica prin afi şare ş i
publicare pe pagina de internet www,scheia.ro.
Art. 22. Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot lace contestatie in
terrnen de 15 zile de la aducerea lor la cunostinta publica. Dupa expirarea acestui termen,
Consiliul Local se va intruni c'ăt mai curand posibil si va delibera asupra contestatiilor
primite.
-

-

Cap.VI. DispozItil finale
Art. 23.- Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in
vigoare.
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Anexa nr.7 la Hot ărărea nr.6112020
PROCEDURA DE ADOPTARE A TAXELOR LOCALE
CAP. I Scopul adopt ării prezentei proceduri
Art. 1.- in baza art 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi
completările ulterioare, ale Cap. IX - Taxe locale, Pct. 164 din Hot ărărfi Guvernului României
nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu
modific ările ş i completările ulterioare pentru functionarea unor servicii publice locale, create
în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliul local poate adopta taxe locale.
Art. 2. Prezenta procedur ă stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele si
modalitatile ce trebuie indeplinire in procedura de instituire si percepere a taxelor locale.
Cap.11. Domeniile de activitate in care se adopta taxe locale
Art.3. Domeniile de activitateln care Consiliul Local poate institui taxe locale sunt :
- pentru utilizarea temporar ă a locurilor publice,
- vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectur ă şi
arheologie;
- utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obtinerfi de venituri care folosesc
infrastructura public ă locală;
- pentru activit ătile cu impact asupra mediului Inconjur ător
- pentru emiterea de fotocopii de pe documentele detinute de autoritatea public ă
locală;
- pentru emiterea de copii dup ă documentele cu caracter de informatii de interes
public, conform Legii nr. 544/2001
Domeniile de activitate prev ăzute in prezentul titlu se vor completa in functie de
necesitătile comunitătn1n conformitate cu prevederile legale.
Cap.111. Conditli de institulre a taxelor locale
Art. 4.- Taxele locale se vor institui numal in interesul persoanelor fizice si juridice
care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Art.5.- Taxele locale se Tncaseaz ă numal de la persoanele fizice si juridice care
beneficiaz ă de serviciile oferite de institutia publica/serviciul public de interes local.
Art. 6.-(1) In vederea adopt ării taxelor locale este necesar sa se prezinte un studiu de
calcul privind influenta taxei asupra function ărli serviciului public pentru care se instituie
taxa.
(2) Studiul va cuprinde :
- elementele de delimitare si identificare a serviciilor ce se vor efectua pentru
persoanele fizice si juridice interesate ;
- perioada necesara pentru acoperirea cheltuielilor utilizate pentru functionarea
serviciului ;
desemnarea compartimentului care realizeaz ă in mod efectiv serviciul public;
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- monitorizarea sumelor obtinute cu titlu de taxe locale:
- identificarea cu caracter generic a persoanelor fizice si juridice ce vor beneficia de
servicitil public instituit
Art.7.-Taxele locale instituite in conformitate cu prevederile prezentel Proceduri
se vor incasa intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local.
Art.8.- Contul de executie al veniturilor provine din incasarea taxelor locale instituite
conform prevederilor prezentei proceduri ce va fi aprobat ă de către Consiliul Local.
Art.9.- Cuantumul taxelor locale se stabile ş te anual, iar veniturile obtinute din acestea
se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru Infiintarea serviciilor
publice locale, precum si pentru finantarea cheituielilor de intretinere si functionare a
acestor servicii.
Art 10.- Taxele locale se vor percepe numai dup ă ce hotărările Consiliului Local prin
care au fost aprobate vor fi aduse la cuno ştintă publică.
Art.11.-Sumele incasate din taxele locale ramase neutilizate la finele anului se
reporteaz ă in anul urm ător cu aceea ş i destinatie, odat ă cu incheierea exercitiului bugetar.
Art12.-Modul de indeplinire, stabilire, incasare, declarare, destinatia taxelor locale,
contraventiile si sanctiunile in domeniu se stabilesc prin hot ără re a Consiliului Local, odată
cu instituirea taxelor locale.
Art.13. Pentru neachitarea la scadent ă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe
majorări şi/sau penaliz ări de Intărziere, conform prevederilor legale în vigoare.
Art14. Conditille prev ăzute in prezentul titlu trebuie intrunite cumulativ pentru
instituirea taxelor locale.
-

-

Cap. IV. Modalit ăţi de consultare si obtinere a acordului persoanelor fizice si juridice beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxe locale
Art 15. (1) Taxele locale sunt aduse la cuno ştinta publicului cu 30 de zile Inainte de
supunerea spre analiza, avizare si adoptare de c ătre Consiliul Local, prin publicarea unui
anunt referitor la aceast ă actiune şi afişarea la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil
publicului si prin publicarea pe site-ul Oficial al Prim ăriei comunei Scheia: wwwschelaso
(2) Anuntul va cuprinde urm ătoarele elemente :
expunerea de motive si raportul de specialitate privind necesitatea adopt ării actului
normativ propus ;
termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot transmite in scris
propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii
Art. 16. Termenul limită de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile
de la aducerea la cuno ştintă publică a anuntului referitor la elaborarea proiectului de
hotărăre.
Art.17.- Autoritatea public'ă va supune dezbaterii publice proiectul de act nonnativ, prin
care se propune instituirea de taxe speciale, daca acest lucru se solicita in mod expres de
că tre persoanele fizice si juridice, in termen de cel mult 10 zile de la data solicit ării acestui
lucru.
Art 18. Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hot ărăre prin care
se instituie taxe locale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local, in forma propusa de
initiator.
-

-

-

Cap.V. Aprobarea de c ă tre consillul local a hot ără rilor prin care se instituie taxe
speciale
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Art. 19.- Referatul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Scheia prin care se propune instituirea unei taxe locale se
avizează de primarul comunei Scheia.
Art. 20.- Proiectul de hotărâre, întocmit în baza art. 18, prin care se instituie taxe locale
va fi supus dezbaterii Consibului local cu respectarea prevederilor Legii nr.
215/ 2001,republicata cu modific ă rile si completările ulterioare, si ale Regulamentului de
Organizare si Functionare a Consiliului local Scheia .
Art 21.- Hotărkile prin care se stabilesc taxele locale se adopta prin votul majorit ătii
consilierilor irr functie si vor fi aduse la cunostinta publica prin afi şare şi publicare pe pagina
de internet www.scheia.ro .
Art. 22.- Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen
de 15 zile de la aducerea lor la cunostinta publica. Dupa expirarea acestui termen, Consiliul
Local se va intruni cât mai curand posibil si va delibera asupra contestatiilor primite.

Art. 23.- Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare
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