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HOTĂRÂREA NR. 59 

Din 16 decembrie 2014 

 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 

în oraşul Ungheni 
 

 

 Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 16 

decembrie 2014, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7143/12.11.2014 întocmit de primarul 

oraşului Ungheni, raportul de specialitate nr. 7144/12.11.2014 întocmit de Serviciul financiar-

contabil, 

 Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni,  

 Conform prevederilor Legii nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, 

privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1);  

Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct.224 şi pct.290^1 alineat (2);  

În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - HG/1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitelesi 

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incapand cu anul 

2013; 

 - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2010 privind modificarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal;  

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HCL 54/29.10.2013 privind reincadrarea teritoriului administrativ al orasului Ungheni 

si a localitatilor apartinatoare pe zone de fiscalitate 

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru 

anul 2015 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale; 



În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, art. 45, alin. (2), lit. 

„c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1.  Se aprobă valorile impozabile, impozitele, taxele locale, şi amenzile, în sume 

fixe sau cote procentuale, pentru anul 2015, astfel cum sunt redate în Anexa nr.1 la prezenta 

hotărâre. 

 Art.2.  Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, se determină prin 

aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii clădirilor determinată pe baza normelor prevăzute în 

Anexa nr.1, partea I, cap. I, lit. A, iar în cazul persoanelor juridice impozitul pe clădiri se 

determină prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. 

 Art.3.  Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de 

transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele enunţate la alin.1, contribuabilii datorează 

majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

 Art.4.  Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate 

aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei 

inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată; 

 Art.5. In cazul persoanelor fizice și juridice pentru anul 2015, se aprobă actualizarea 

nivelului taxelor si impozitelor locale cu rata inflatiei de 5% aferenta perioadei decembrie 

2013 - decembrie 2012 si estimat pentru 2014(comunicat de presa nr.253/10.oct.2014 al 

Intitutul National de Statistica); 

 Art.6.  În cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice, pentru plata cu anticipaţie 

până la data de 31.03.2015  a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe 

mijloacele de transport,  se poate acorda o bonificaţie de până la 10 %. 

1. În cazul impozitului pe clădiri persoane fizice: 

 Cota de bonificaţie aprobată este de 10 % 

2. În cazul impozitului pe teren persoane fizice: 

 Cota de bonificaţie aprobată este de 10 % 

3. În cazul taxei asupra mijloacelor de transport persoane fizice: 

 Cota de bonificaţie aprobată este de 10 % 

4. În cazul impozitului pe clădiri persoane juridice: 

 Cota de bonificaţie aprobată este de 10 % 



5. În cazul impozitului pe teren persoane juridice: 

 Cota de bonificaţie aprobată este de 10  % 

6. În cazul taxei asupra mijloacelor de transport persoane juridice: 

 Cota de bonificaţie aprobată este de 10 % 

 Art.7.  Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din legea 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte și se aprobă după cum urmează: 

1. În cazul impozitului pe clădiri pentru persoane fizice: 

 Cota de majorare aprobată este de  0 % 

2. În cazul impozitului pe terenurile situate în intravilan pentru persoane fizice: 

 Cota de majorare aprobată este de 0 % 

3. În cazul taxei asupra mijloacelor de transport deţinute în proprietate de persoanele 

fizice cu excepţia art.263 alin (4), (5) din Codul Fiscal cu modif. şi compl. ulterioare: 

 Cota de majorare aprobată este de 0 % 

4. În cazul impozitului pe terenurile situate în extravilan deţinute în proprietate de 

persoanele fizice: 

 Cota de majorare aprobată este de 0  % 

5. În cazul taxei anuale pentru vehicule lente deţinute în proprietate de persoane fizice: 

 Cota de majorare aprobată este de 0 % 

6. În cazul impozitului pe clădiri pentru persoane juridice: 

 Cota de majorare aprobată este de 20% 

7. În cazul impozitului pe terenurile situate în intravilan pentru persoane juridice: 

 Cota de majorare aprobată este de 10% 

8. În cazul taxei asupra mijloacelor de transport deţinute în proprietate de persoanele 

juridice cu excepţia art.263 alin (4), (5) din Codul Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 Cota de majorare aprobată este de 10 % 

9. În cazul impozitului pe terenurile situate în extravilan deţinute în proprietate de 

persoanele juridice: 

 Cota de majorare aprobată este de 10 % 

10. În cazul taxei anuale pentru vehicule lente deţinute în proprietate de persoane juridice: 

 Cota de majorare aprobată este de 10 % 

 Art. 8.  Scutiri şi facilităţi pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice se vor aplica 

conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,astfel 

cum sunt redate in anexele 2, 3, 4 la hotarare; 



 Art. 9.  Nivelul taxelor extrajudiciare de timbru pentru anul 2015 este cel stabilit prin 

H.G. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi 

alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013, 

publicat in Monitorul Oficial nr.898 din 28.12.2012; 

 Art.10.   Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe 

locale şi Hotărârile Consiliului Local al Orașului cu impact asupra impozitelor şi taxelor 

locale din perioada 2009-2014, este următoarea: 

 Pentru anul 2014 - Hotararea Consiliului Local nr. 60/2014 in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 571 privind  codul Fiscal; 

 Pentru anul 2013 - Hotararea Consiliului Local nr. 1/2013 in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 571 privind codul Fiscal; 

 Pentru anul 2012 - Hotararea Consiliului Local nr. 44/2011 in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 571 privind Codul Fiscal; 

 Pentru anul 2011 - Hotararea Consiliului Local nr. 49/2010 in 

conformitate cu prevederile Legii nr.571 privind Codul fiscal; 

 Pentru anul 2010 - Hotararea Consiliului Local nr. 54/2009 in 

conformitate cu prevederile Legii nr.571 privind Codul fiscal; 

 Pentru anul 2009 - Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2008 in 

conformitate cu prevederile Legii nr.571 privind Codul fiscal; 

      Art.11 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

orasului Ungheni, prin serviciul financiar – contabil. 

            Art.12  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 16 decembrie 2014 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNEAZĂ 

      LIȚ ALEXANDRU                                         SECRETAR COVRIG DANIELA 

  ________________________                               ________________________ 



 


