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HOTĂRÂRE
NR, 68//21.12,2016

privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

Consiliul Local al comunei Helegiu, judeţul Bacau întrunit in şedinţa ordinara din 
21.12.2016;

Având In vedere:
- iniţiativa Primarului comunei Helegiu exprimată în expunerea de motive, înregistrată cu 
nr. 9359/25.10.2016, raportul Biroului Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperare 
Creanţe nr. 9577/26.10.2016 precum si rapoartele comisiilor de specilaltate din cadrul 
Consiliului local Helegiu nr. 11443,11444 si 11445 din 21.12.2016;
- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
- Prevderile OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitaţi fiscale;
- art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Helegiu,
în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) Ut. „b”, alin. (4) Ut. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) lit.”c” din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art. 1 -(1)Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, in sume fixe 
sau cote procentuale, pentru anul fiscal 2017, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta 
din prezenta hotarare. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, conform anexei

(2) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă în cazul persoanelor fizice), 

se stabileşte la 0,1%;
(3) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte 
la 1,1%;

(4) cota prevăzută la art.458 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;

(5) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu 
poate fi fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor 
fizice), se stabileşte la 2 %;

(6) cota prevăzută Ia art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor 
juridice), se stabileşte Ia 0,1 %;

(7) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor
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juridice), se stnbileşte la 1,1%;

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabila a clădirilor aflate 
in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului 
anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi: 

ultima valoare impozabila înregistrata in evidentele organului fiscal; 
valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat; 
valoarea finala a lucrărilor de construcţie, in cazul clădirilor noi, construite in cursul 

anului fiscal anterior;
valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, 
in cazul clădirilor care sunt finanţate in baza unui contract de leasing financiar, valoare 

rezultata dintr-un raport de evaluare;
in cazul clădirilor pentru care se datoreaza taxa pe clădiri, valoarea înscrisa in 

contabilitatea proprietarului si comunicata concesionarului, locatarului;
Valoarea impozabila a clădirii se actualizeaza a data Ia 3 ani pe baza unui raport de 

evaluare depus la organul fiscal local, pana la primul termen de plata din anul de referinţa.
(8) cota prevăzută la art.460 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal (impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau 
deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se 
stabileşte la 0,4 %;

(9) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost 
actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor 
juridice), se stabileşte la 5%;

(10) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru 
mijloacele de transport hibride), se stabileşte la 50%;

(11) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr,227/2015 (taxa 
pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %;

(12) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa 
pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o 
clădire - anexă), se stabileşte la 0,5 %;

(13) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa 
pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 
menţionate la lit.l), se stabileşte la 1 %;

(14) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa 
pentru prelungirea autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 %;

(15) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa 
pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei 
construcţii), se stabileşte la 0,1 %;

(16) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa 
pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier 
în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de 
construire), se stabileşte la 3%;

(17) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru 
eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori

campinguri), se stabileşte la 2%;
(18) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile 

de reclamă şi publicitate), se stabileşte la 2%;
(19) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), Ut.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul
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unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare 
muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol do circ sau orice competiţie 
sportivă internă sau internaţională), se stabileşte la 2%;

(20) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în căzui 
oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t)), se stabileşte ia 5%;

Art,2 - Bonificaţia prevăzută la art.462 alin. (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10% ( pentru persoane fizice).

- Bonificaţia prevăzută Ia art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
se stabileşte în cazul impozitului pe teren Ia 10% ( pentru persoane fizice).

Art,3. Pentru anul 2017, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare, 
se ajustează cu cote adiţionale în conformitate cu art.489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, astfel:

a) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale se 
ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 0,4%>;

b) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă 
nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei 
adiţionale de 5%;

Art 4. Cuantumul impozitelor, taxelor locale şi amenzilor stabilite prin hotărâre se aplică 
începând cu data de 01.01.2017.

Art,5, (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Bacau in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei Helegiu.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei 
publice locale şi prin publicare pe site www.heleQiu.ro

Preşedinte de şedinţa 
Drug Valeriu

Contrasemenaza
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CAPITOLUL 1
CALCULUL IMPOZITULUl/TAXEJ PE CLĂDIRI

1. CLĂDIRI REZIDENŢIALE AFLA TE IN PROPR1ETA TEA PERSOANELOR 
FIZICE

1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădirile rezidenţiale si cladirile-anexa, se 
calculează prin aplicarea cotei de impozitare de Q,08%-0,2% la valoarea impozabilă a clădirii. 
Pentru anul 2017 cota de im pozitare propusa este de 0,1%.

2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 
construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

ANEXA nr. 1

Valorile impozabile pe metru patrat de suprafaţa construita desfasurata la clădiri, 
in cazul persoanelor fizice________________________________________________

TIPUL CLĂDIRII VALOAREA IMPOZABILĂ 
-lei/mp-

*

Clădire cu 
instalaţie 
electrică, de 

apă,de
canalizare şi de 

încălzire
(cond. cumulative)

Clădire fără 
instalaţie 

electrică, de apă, 
de

canalizare ş i de 
încălzire

0 1 2
A. Clădire cu cadre din beton armat 
sau cu pereţi exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament 
termic şi/sau chimic

1000 600

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic şi sau chimic

300 200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton 
armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsa sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic

200 175

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori 
din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din

125 75



orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic şi/sau chimic
E. în cazul contribuabilului care deţine 
la aceeaşi adresă încăperi amplasate 
la subsol, la demisol şi/sau mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

75% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii

F. în cazul contribuabilului care deţine 
la aceeaşi adresă încăperi amplasate 
la subsol, la demisol şi/sau la 
mansardă, utilizate în alte scopuri 
decât cel de locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

50% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii

50%) din suma care 
s-ar aplica clădirii

3) In cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 
impozabilea clădirii se identifica in tabelul prevăzut la aliniatul (2) valoarea impozabila cea mai 
nare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

4) Valoarea Impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care 
este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) cu coeficientul de 
corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în
cadrul
localităţii

Rangul localităţii

IV V
A 1,10 1,05

5) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus, se 
reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie 
a anului fiscal de referinţa;

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani 
inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

^  c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani 
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

In cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majora, din punct de vedere 
fiscal, anul terminării se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost 
efectuata recepţia la terminarea lucrărilor. Anul terminării se actualizeaza in condiţiile in care, 
la terminarea lucrărilor de renovare majora, valoarea clădirii creste cu cel puţin 50% fata de 
valoarea acesteia la data inceperii executării lucrărilor.

2.CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE NEREZIDENTIALE AFLATE IN 
PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE



1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădirile nerezidentiale, se calculează prin 
aplicarea cotei cuprinse intre 0,2-1.3% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in ultimii 
5 ani anteriori anului de referinţa;

b) valoarea finala a lucrărilor de construcţii, in cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţa;

c) valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in 
cazul clădirilor dobândite in in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa.
2) Pentru anul 2017 cota de im pozitare propusa este de 1,1%.
3) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate 

pentru activitati in domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile

4) In cazul in care valoarea clădirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (1), 
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.

3. CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE CU DESTINAŢIE MIXTA AFLATE IN 
PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

1) In cazul clădirilor cu destinaţie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosita in 
scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosita in scop nerezidential.
2) In cazul in care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 
desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculează conform clădirilor 
rezidenţiale.
3) Daca suprafeţele folosite in scop rezidenţial si cele folosite in scop nerezidential nu 
pot fi evidenţiate distinct, se aplica următoarele reguli:

a) in cazul in care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 
desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculează conform clădirilor 
rezidenţiale;

b) in cazul in care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se 
desfasoara activitatea economica iar cheltuielile cu utilităţile sunt 'înregistrate in sarcina 
persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe clădiri se calculează 
conform prevederilor nerezidentiale.

4 . CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE DEŢINUTE DE PERSOANELE 
JURIDICE
1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08-0,2% 
asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru anul 2017 cota de im poz it propusa este 
de 0,1%.
2) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 
0,2-1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru anul 2017 cota de im pozit 
propusa este de 1,1%
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3) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanele'juridice, utilizate 
pentru activitati in domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea une: 
cote de 0,4% asupra valorii impozabile
4) Pentru stabilirea impozitului/iaxei pe clădiri, valoarea impozabila a cladirrilor aflate in 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior 
celui pentru care se datoreâza impozitul/taxa si poate fi:

a) ultima valoare impozabila înregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluării;
c) valoarea finala a lucrărilor de construcţii, in cazul clădirilor noi, construite in cursul 

anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 

proprietate, in cazul clădirilor dobândite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul clădirilor care sunt finanţate in baza unui contract de leasing financiar, 

valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluării;

f) in cazul clădirilor pentru care se datoreaza taxa pe clădiri, valoarea înscrisa in 
contabilitatea proprietarului clădirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului 
dreptului de administrare sau de folosinţa, după caz.
4) Valoarea impozabila a clădirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de 
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele 
deevaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluării.
5) Pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţa, cota de impozitare este de 5%

5. DECLARAREA, DOBÂNDIREA ÎNSTRĂINAREA SI MODIFICAREA CLĂDIRILOR

1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are in 
proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

2) In cazul dobândirii sau construirii unei clădiri in cursul anului, proprietarul acesteia 
are obligaţia sa depună o declaraţie la organul fiscal in a cărui raza teritoriala de 
competenta se afla clădirea, in termen de 30 de zile de la data dobândirii si datoreaza 
impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se considera după cum 
urmeaza:

a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut in 
autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu 
de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut in autorizaţia de 
construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de recepţie in 
termenul prevăzut de lege.
4) Declararea clădirilor in vederea impunerii si înscrierea acestora in evidentele 
autoritatilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legala a contribuabililor 
care deţin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizaţie 
de construire.



5) In cazul unei clădiri caro face obiectul unui contract de leasing financiar, pa in neaga 
durata a acestuia se aplica următoarele reguli:

a) impozitul pe clădiri se datoreaza de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor celui in care a ros: încheiat contractul;

b) in cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datoreaza de 
locator; începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de 
predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia 
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing.

6. PLATA IMPOZITULUI

1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 
martie şi 30 septembrie inclusiv.

2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%, 
stabilită prin hotărâre a consiliului local.

3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până 
i  50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

4) In cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. 2) si 3) se referă la impozitul pe clădiri 
cumulat.

Comuna Helegiu deţine patru sate. Calculul se va efectua diferenţiat pe zone si ranguri 
astfe l:

NR,
ORT.

SAT ZONA RANGUL

1 HELEGIU A IV
2 DELENI A V
3 DRAGUGESTI A V
4 BRATILA A V
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Capitolul ¡1
IMPOZITUL Şi TAXA PE TEREN

(1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul 
localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, 
conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat la categoria de folosinţă te renuri 
cu construcţii,precum si terenul înregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinţa 
decât cea de terenuri cu teren construcţii in suprafaţa de pana la 400 mp. inclusiv, impozitul pe 
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu surna 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

~lei/ha~
Zona în
cadrul
localităţii

Nivelul impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

IV V

A 900 720

3).In cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol Ia alta 
categorie de folosinţa decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care 
depăşeşte 400 mp., impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul de la 
alin(4) iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător 
prevăzut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul 

următor, exprimate in lei pe hectar:

Nr.crt. Zona/categoria de 
folosinţă

Zona -  lei/ha

A
1. Teren arabil 28
2. Păşune 21
3. Fâneaţă 21
4. Vie 46
5. Livadă 53
6. Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie foretieră
28

1. Teren cu ape '15
8. Drumuri şi căi ferate 0
9. Neproductiv 0



(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător 
prevăzut în următorul tabel:

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie
IV 1,10
V 1,00

6) Ca excepţie de la prevederile alin. 2) -5), in cazul contribuabililor persoane juridice, 
pentru terenul amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol la alta categorie de 
folosinţa decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform 
prevederilor alin. 7) numai daca 'îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au prevăzut in statut, ca obiect de activitate, agriculture;
b) au înregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli 

din desfasurarea obiectului de activitate prevăzut la Ut. a).
7) în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
_  mătorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător alin. (8):

-lei/ha-
Nr.crt. Zona/categoria de 

folosinţă
Impozit
(lei)

1 Teren cu construcţii 31
2 Arabil 50
3 Păşune 28
4 Fâneaţă 28

5 Vie pe rod, alta decât 
cea prevăzută la 
nr.crt. 5.1.

55

5.1 Vie până la intrarea 
pe rod

0

6 Livadă pe rod, alta 
decât cea prevăzută 
la nr.crt.6.1.

56

6.1 Livadă până la 
intrarea pe rod

0

7 Pădure sau alt teren 
cu vegetaţie 
forestieră, cu 
excepţia celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1

16

7.1 Pădure în vârstă de' 
până la 20 de ani şi 
pădure cu rol de 
protecţie

0



8 Teren cu apă, altul 
decâtco!cu  
amenajări piscicole

r*o

8.1 Teren cu amenajări 34
piscicole

9 Drumuri şi căi ferate 0
10 Teren neproductiv 0
8 ) Coeficienjii de corecţie corespunzători calculului impozitului pe teren extravilan:
Zona în cadrul 
localităţii

Rangul localităţii

IV V

A 1,10 1,05

Plata impozitului:
1) . Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv.
2) . Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie  
de 10 %, stabilita p rin  hotarare a cons iliu lu i local,

3) . Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane 
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de 
plată.

4) .în cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe 
raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. 2) si 3) se referă la impozitul 
pe teren cumulat

CAPITOLUL 111
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

1) Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de 
transport, conform celor prevăzute in prezentul capitol.

2) In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de 
transport se calculează in in funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea 
fiecărei grupe de 200 cm sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din 
tabelul următor:
Mijloace de transport cu tracţiune 
mecanica

Suma, în iei, pentru fiecare grupă de 
200 cm sau fracţiune din aceasta

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si 
autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm, inclusiv

8

2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri 
cu capacitatea cilindrica de peste 1600 
cm

9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
între 1601 cm şi 2000 cm inclusiv

18

9



3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
între 2001 cm şi 2600 cm inclusiv

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
între 2601 cm si 3000 cm inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de peste 3001 cm

290

6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanica 
cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone, inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate 18

II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cmc
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4800 

cmc
4

1.2.' Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4800 
cmc

6

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidenţiata 50 ei/an.

3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, 
conform hotărârii consiliului local.
4) în cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru 

motocicletele respective.
5) Jn cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egala

sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor:______________________________________

Numărul de axe si greutatea bruta 
incarnata maxima admisa

Impozitul 
(in lei/an)

s_

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

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 
motoare

/. doua axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 

mica de 13 tone
0 133

2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai 
mica de 14 tone

133 367

3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 
mica de 15 tone

367 517

4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 
mica de 18 tone

517 1169

5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169
II. 3 axe



1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 
mica de 17 tone

133 231

2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai 
mica de 19 tone

231 474

3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai 
mica de 21 de tone

474 615

4 Masa de cel puţin 21 de tone, dar mai 
mica de 23 de tone

615 947

5 Masa de cel puţin 23 de tone, dar mai 
mica de 25 de tone

947 1472

6 Masa de cel puţin 25 de tone, dar mai 
mica de 26 de tone

947 1472

7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1472
III. 4 axe

1 Masa de cel puţin 23 de tone, dar mai 
mica de 25 de tone

615 623

2 Masa de cel puţin 25 de tone, dar mai 
mica de 27 de tone

623 973

3 Masa de cel puţin 27 de tone, dar mai 
mica de 29 de tone

973 1545

4 Masa de cel puţin 29 de tone, dar mai 
mica de 31 de tone

1545 2291

5 Masa de cel puţin 31 de tone, dar mai 
mica de 32 de tone

1545 2291

6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291

6) In cazul combinaţiilor de autovehicule (un autovehicol articulat un tren rutier) de 
transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, 
impozitul asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzătoare din tabelul 
următor:

Numărul de axe si greutatea bruta 
incarcata maxima admisa

Impozitul 
(in lei/an)

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

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare

1. 2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 

mica de 14 tone
0 0

2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 
mica de 16 tone '

0 0

3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai 
mica de 18 tone

0 60

4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai 60 137
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mica de 20 tone
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai 

mica de 22 tone
137 320

6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai 
mica de 23 tone

320 414

7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone

414 747

8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mica de 28 tone

747 1310

9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310
l i 2+2 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone

128 299

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mica de 26 tone

299 491

— «

3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai 
mică de 28 tone

491 721

4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai 
mica de 29 tone

721 871

5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai 
mica de 31 tone

871 1429

6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai 
mica de 33 tone

1429 1984

7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai 
mica de 36 tone

1984 3012

8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone

1984 3012

S Masa de cel puţin 38 de tone 1984 3012
I i i 2+3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone

1579 2197

— „

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone

2197 2986

3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986
IV, 3+2 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone

1395 1937

r- Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone

1937 2679

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai 
mica de 44 tone

2679 3963

4 Masa de cef puţin 44 tone 2679 3963
V. 3+3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone

794 960



2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone

960 1434

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai 
mica de 44 tone

1434 2283

4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283

7) în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin, 6), taxa asupra mijlocului de transport este 
egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:________________________________

Masa totală maximă autorizată Taxa (lei)
a, Până la 1 tonă inclusiv 9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34
c, Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52
d. Peste 5 tone 64

8) în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este
egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă Impozit - lei/an-
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz 
personal

21

2, Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56
3, Bărci cu motor 210
4, Nave de sport şi agrement între 0 şi 1119
5, Scutere de apă 210
6. Remorchere şi împingătoare: X
a) până la 500 CP inclusiv 559
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv 909
c) peste 2000 CP şi până 4000 CP inclusiv 1398
d) peste 4000 CP 2237
7. Vapoare -  pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din 182
acesta X
8, Geamuri, şlepuri şi barje fluviale: 182
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 tone tone 
inclusiv

280

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 tone şi 
până la 3000 tone inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 tone

490

Plata impozitului
1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la 

datele de de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru 

întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv 
inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%,

o-



3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte 
integral până la primul termen de plată.

4) în cazul in care contribuabilul deţine in proprietate mai multe mijloace de transport, 
pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ- 
teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al 
acestora.

CAPITOLUL IV
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A 

AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE SI A ALTOR AVIZE SI AUTORIZAŢII

1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu
suma stabilită de consiliul local în limitele prevăzute în tabelul următor:

Suprafaţa pentru care se obţine 
certificatul de urbanism

Taxa, în lei

a) Până la 150 mp, inclusiv 6
b) între 151 şi 250 mp, inclusiv 7
c) între 251 şi 500 mp, inclusiv 9
d) între 501 şi 750 mp, inclusiv 12
e) între 751 şi 1000 mp, inclusiv 14
f) Peste 100 m 14 + 0,01 lei/mp pt. fiecare mp care depăşeşte 
1000 mp

2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru  o zona rurala  
este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin, 1),

3) Taxa pentru prelungirea unui certificate de urbanism este egala cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism si amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de 
specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local in suma 
de 15 lei, inclusive.

5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 
rezidenţiala sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a 
lucrărilor de construcţii.

6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii 
decât cele menţionate la alin. 5) este egala cu 1% din valoarea autorizata a 
lucrărilor de constructive, inclusive valoarea instalaţiilor aferente.

Pentru taxele prevăzute la alin (5) si (6) stabilite pe baza valorii autorizate 
a lucrărilor de constuctie se aplica următoarele reguli:

a) taxa datorata se stabileşte pe baza lucrărilor de construcţie 
declarate de persoana care solicita avizul si se plăteşte înainte de 
emiterea avizului;

b) pentru taxa prevăzută la alin (5) valoare reala a lucrărilor de 
construcţie nu poate fi mai mica decât valoarea impozabila a 
clădirii stabilita conform impozitelor pe clădiri.

c) In termen de 15 zile de la data finalizării de construcţie, dar nu mai



târziu de 15 zile de la data la care expira autorizaţia respective, 
persoana care a obtinut autorizaţia trebuie sa depună o declaraţie 
privind valoarea lucrărilor;

7) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egala cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţiala sau totala, a unei 
construcţii este egala cu 0,1 % din valoarea impozabila stabilita pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferenta pârtii desfiinţate.

9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavari necesara lucrărilor 
de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuării studiilor geotehnice si 
a studiilor privind ridicările topografice, sondelor de gaze, petrol si alte excavari 
se datoreaza de către titularii drepturilor de prospecţiune si explorare si se 
calculează înmulţind numărul de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectaţi ia 
suprafaţa solului de foraje si excavari cu o valoare de 15 lei.
10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare 

de şantier, in vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse in alta 
autorizaţie de construire, este egala cu 3 %  din valoarea autorizata a lucrărilor de 
organizare de şantier.
11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe 
sau rulote ori campinguri este egala cu 2 %  din valoarea autorizata a lucrărilor de 
construcţie

12) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, tonete, cabine, spatii de 
expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in 
spatiile publice este de 8 Iei, pentru fiecare m.p. de suprafaţa ocupata de 
construcţie.

13) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri si 
branşamente ia reţele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie 
electrica, telefonie si televiziune prin cablu -  13 lei, inclusiv, pentru fiecare 
racord.

14) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 9 
lei.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfasurarea unor activitati
1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare- 20 lei, inclusiv.

2) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător -  80 lei, inclusiv.
3) Persoanele a căror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante, 

563-Baruri si alte activitati de servire a băuturilor si 932-Alte activitati recreative si 
distractive, datoreaza bugetului local al comunei, in a cărui raza administrative- 
teritoriala se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizaţiei privind desfasurarea activitatii de alimentative publica, in funcţie de 
suprafaţa aferenta activitatilor respective, in suma de :
/  a) pana la 4000 lei, pentru suprafaţa de pana la 500 mp, inclusiv; 

b) intre 4000 si 8000 lei pentru o suprafaţa mai mare de 500 mp.
Pentru anul 2017 sumgje  propusefac obiectul următorului tabel:
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Pana la 50 mp
Intre 50- 100 mp
Intre 101- 200 mp
Intre 201- 300 mp
Intre 301- 400 mp
Intre 401- 500 mp
Peste 500 mp

500 7 i
1000
1500
2000
3000
4000
6000

CAPITOLUL V
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

SI IMPOZITUL PE SPECTACOLE

A, Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
1) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculează prin aplicarea 

cotei taxei respective ia valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
2) Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si 3%. 

Pentru anul 2017 cota taxei propusa este de 2%

B. Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate
Valoarea taxei se calculează annual prin înmulţirea numărului de metri patrati 
sau a fracţiunii de metro patrat a suprafeţei afisajului cu suma stabilita astfel:

a) in cazul unui afisaj situate in locul un care persoana derulează o activitate 
economica, suma este de 32 lei;

b) in cazul oncarui altui panou, afisaj sau oricărei altei structure de afisaj pentru 
reclama si publicitate, suma este de 23 lei.
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, se plăteşte annual, in doua 
rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusive.

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma 
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor:

a) 2% , in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, 
opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea

---------------unuhfilm-la-einematografrun spectacol de circ sau orice competiţie sportiva~
interna sau internaţionala;

b) 5% in cazul oricărei altei manifestări artistice decât ceie enumerate la lit. a)

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar pana la data de 10, inclusiv, a lunii 
următoare celei in care a avut Ioc spectacolul.

CAPITOLUL VI
TAXE SPECIALE SI TAXE DE TIMBRU

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica a Io ca Ii tatii, 
consiliile locale, judeţene pot adopta taxe speciale,



I  Taxa înfrumuseţare 51ei/an/locuinta
2. Taxa PSI 2lei/an/locuinta
3 Tarif consum apa PF 15lei/luna/locuinta-Helegiu
4 Tarif consum apa 4 lei mc -Deleni, Dragugesti
5 Tarif consum apa+canalizare 5 iei/mc -  Delen i, Dragugesti
6 Tarif consum apa+canaiizare 16 lei/luna/locuinta - Helegiu
7 Tarif consum apa PJ 20lei/luna/activitate
8 Taxa salubritate PF 5 lei/luna/persoana
9 Taxa salubritate PJ 30 lei/luna/activitate
10 Taxă multiplicări copiator (Xerox) -0,3 lei/pagină;
I I  Taxe pentru comerţ ambulant 10 lei.
12 Taxa pentru racordare apa -  50 iei
13 Taxa înregistrare caruta, moped si vehicule cu masa autorizata pana la 750 kg -  

10 lei
14. Taxa înregistrare vehicule cu masa autorizata cuprinsa intre 750-3500 kg -25 iei
15. Taxa înregistrare vehicule cu masa autorizata mai mare de 3500 kg-50 lei

Taxe pentru eliberarea certificatelor

1 înregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a 
schimbării numelui si sexului

15

2 Eliberarea certificatelor de atestare fiscala 4

Taxe de înmatriculare permanenta sau 
temporara a autovehiculelor si remorcilor:

X

1 a) autovehicule si remorci cu masa totala 
maxima autorizata de pana la 3500 kg 
inclusiv

60

b)autovehicule si remorci cu masa totala 
maxima autorizata mai mare de 3500 kg

145

2 Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei 
autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate 
permanent sau temporar

9

3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe 
a autovehiculelor si remorcilor

414

CAPITOLUL VII
ALTE TAXE LOCALE DISPOZIŢII COMUNE SI SANCŢIUNI

1) Taxă zilnică de 13 lei/zi pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru 
vizitarea muzeelor; a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură.

2) Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul 
obţinerii de venit de 13 le i/z i.

3) Taxă anuală de 34 lei/an pentru fiecare din următoarele vehicule lente;
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1. autocositoare;
2. autoexcavator;
3. autogreder sau autogreper;
4. buldozer pe pneuri;
5. comp actor autopropulsat;
6. excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 

sau excavator pe pneuri;
4. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;
5. freză rutieră;
6. încărcător cu cupă pe pneuri;
7. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare;
8. macara cu greifer;
9. macara mobilă pe pneuri;
10. macara turn autopropulsată;
11. maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

a) lucrări de terasamente;
b) construcţia şi întreţinerea drumurilor;
c) decopertarea îmbracăminţii asfaltice Ia drumuri;
d) finisarea drumurilor;
e) forat;
f) turnarea asfaltului;
g) înlăturarea zăpezii.

12. şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne;
13. tractor pe pneuri

3) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ -  500 lei
4) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 

alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, taxa de 32 lei.
5) Taxa oficiere căsătorie in afara orelor de program 50 Iei

ALTE DISPOZIŢII COMUNE

Majorarea Impozitelor si taxelor locale de consiliile locale
a) Pentru terenul agricol ne lucra t tim p de 2 ani consecutiv, se poate majora  

impozitul pe teren cu pana la 500%, începând cu al treilea an.
b) Se poate majora cu pana la 500% pentru clădirile si terenurile neingrijite, 

situate in intravilan.
1) Pentru anul 2017, majorarea aferenta clădirilor situate in intravilan si 

neingrijite este de 100%>
2) Pentru anul 2017, nivelul taxelor extrajudiciare este stabilit prin Legea 117/1999 

privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare.
3) Pentru anul 2017, nivelul taxelor judiciare de timbru esta stabilit prin Ordonanţa 

de'Urgenta a Guvernului României nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările si completările ulterioare

4) In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale se 
ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 0,4%;

5) In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare



impozabilă nu a fost actualizată In ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se ajustează 
prin aplicarea cotei adiţionale de 5%;

SANCŢIUNI

1) L im ite le m inim e s i maxime ale am enzilor in căzui persoane lo r fiz ice

a) Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă 
de 150 le i, iar nedepunerea declaraţiilor de impunere cu amendă de 400 lei.

b) încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 500 lei.

2) Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice

1) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute 
la alin. a) si b) se majoreaza cu 300% .

Preşedinte de şedinţa 
Drug Valeriu
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ROMANIA 
JUDEŢUL BAC AU 

COMUNA HELEGIU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTĂRÂRE
Nr. 3/18.01.2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr.68//21.12,2016 
pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

Consiliul Local al comunei Helegiu, judeţul Bacau intrunit in şedinţa ordinara din 
18.01.2017;

Având în vedere:
- iniţiativa Primarului comunei Helegiu exprimată în expunerea de motive, înregistrată cu 
nr.87/05.01.2017, raportul Biroului Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperare 
Creanţe nr. 88/05.01.2017 precum si rapoartele comisiilor de specilaitate din cadrul 
Consiliului local Helegiu nr404,405,406 din 18.01.2017;
- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
- art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;
în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) Ut. „c”, alin. (9) şiart. 45 alin.(2) Iit.”c” din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta

HOTARARE

Art. 1 Se modifica Hotararea Consiliului Local Helegiu nr,68//21.12 2016 -respectiv Capitolul 
IV  ”  Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire si a altor 
avize si autorizaţii”  sectiunea’Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfasurarea unor 
activitati", punctul 3, ”Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfasurarea unor activitati 
a căror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante, 563-Baruri si alte activitati de 
servire a băuturilor si 932-Alte activitati recreative si distractive care v-a avea următorul 
continui:
Supafata Suma/Iei
Pana la 200 mp 200

Intre 200- 500 mp 1000

Peste 500 mp 6000

Art 2. Cuantumul taxelor stabilite prin hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2017. 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Bacau in vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei Helegiu.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei 
publice locale şi prin publicare pe site www.heleaiu.ro
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