
JUDETUL MURES
CONSILT T'L LOCAL UNGHENI

5.{7605;Ungheni, nr.3 57, T eI/fax: 02653291 12;0265328212:
e-mail :secretar@primariaungheni.ro

HOTARA.REA NR.68
Din 24.11.2015

privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale pentru anul 2016
in oragul Ungheni

. ,gols^ilill Local al oragului Ungheni, intrunit in gedinld ordinard din data de 24
nolemDne lu I )-

Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

^ , .--Art 1, art'2 alin (l) lit.h, precum si pe cele ale Titrului IX din Legea nr.22712015- privina
Codul fiscal. cu completarile ulterioare

-Art 5 alin.(1) lit.a) si alin.(2),art.20 alin.(l) lit.b), art.27 si art.30 din Legea nr.27312006privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
-Art.344 din Legea nr.20712015 privind Codul de proceduri. Fiscald.-HG1130912012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele localesi alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incapand cu anul 2013;

_ Respectdnd prevederire Legii nr.2l5rz00r a administra;iei pubrice rocale , republicata, cr.modificdrile pi completdrile ulrerioare,

, .. HgL 54129.10.2013 privind reincadrarea teritoriului administrativ al orasului Ungheni sia localitatilor apartinatoare pe zone de fiscalitate
Jinand seama de necesitdf e .de. ".."$i"T. 

u veniturilor proprii ale bugerului rocar pentruanul 2016 in scopul asigurdrii finantnrii cheltuielilor publice locale;
- In temeiul prevederiror art.63, alin.(4) lit ai, gi al prevederilor art.45 arin.2-6 lit. c) dinLegea 

^nr2l 
v2001 a administraliei pubrice rocale, republicatd, cu modificdrire qi compreiarrie

ullenoare:

HorAnASrE:

Art'l Se aprobd valorire impozabile, impozitere,.ta.xele rocale, gi amenzile, in sume fixe saucote procentuale, pentru anul 2016, astfel cum sunt redate in Anexa nr.1 la prezenta hotirare.Art.2. se aprobd calcularea diferenliatl a impozitul pe crddirire propretatea persoanelor fizice ,in functie de destinatia cladirii astfel:
. Pentru cladirile rezidentiale prin aplicarea cotei

determinat6 pe baza normeloi pr.uazrt. in Anera
prezentul proiecr de hotarare.

o Pentru cladirile nerezidentiale prin aplicarea cote
rnventar a cladirii,

de 0,1'/o asupra valorii clddirilor
nr.l,care face parte integranta din

de 0.27o.apl icata aupra valor i i  de

o Pentru cladirile nerezidentiale proprietatea persoanelor fizice. util izate pentru activitati
agricole irnpozitul se calcureaza prin apricarea unei cote de 0.4% asupra varorii
impozabi le  a c ladi r i i



ln cazul persoane lor juridice impozitul pe cl[diri se determind astfel:
' Pentru cladirile rezidentiale aflate in propietatea personelor juridice impozitul/ta-xa pe

cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote 0.2qlo aplicara la valoarei imoozabila a
c lad i r i i .

' Pentru cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor j uridice, impozitul/tara pe
cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1.37o asupra valorii impozibile a cladirii.

o Pentru cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelorjuridice, utilizate pentru
activitati agricole impozitul/ta,ra pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote ie 0.4yo

^ asupra valorii impozabile a cladirii.
In cazul in care propietarul unei cladiri nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3
ani anteriori anului de referinta cota care nu a fost reevaluatd, cota impozitului /taxei pe cladiri
este 57o.
Art.3. Impozitul/taxa pe clddiri, impozitul/ta"xa pe teren gi impozitul pe mijloacele de transport
sunt creanle fiscale anuale, care se pldtesc in dou6 rate egale, pind la 3l martie Ei 30 septembrie
inclusiv. Pentru neplata la termenele enuntate la alin.l, contribuabilii datoreazi maiordii de
intrirziere stabilite potrivit reglementdrilor legale in vigoare.
Art.4' lmpozitul anual pe clddiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiagi buget
local de cdtre contribuabili, persoane fizice saujuridice, de pena l;50 de lei inclusiv, fi.cari ,.
plete$te^integral pdnd la primul termen de plate_
Art.s- [n cazul contribuabililor persoane fizice saujuridice, pentru plata cu anticipalie pend la
datade3l.03.20l6 a impozitului pe clidiri, a impozitului pe teren gi a impozitului pe mijloacele
de transport, se poate acorda o bonificalie de pAnd la l0 %.

o In cazul impozitului pe clddiri persoane fizice:
. Cota de bonificalie aprobatd este de l0 %

. in cazul impozirului pe terenlersoane fizice:
o Cota de bonificalie aprobatd este de l0 %

. in cazul taxei asupra mijloacelor de transport persoane fizrce:
. Cota de bonifica{ie aprobatS. este de l0 %

. in  cazul  impozi tu lu i  pe c ladi r i  persoanejur id ice:
r Cota de bonificatie aprobata este de 10 o%

. in cazul impozitului pe reren persoane j u ridice:
. Cota de bonificatie aprobata este de l0 o/0

. in cazul taxei asupra mijloacelor de transpon persoane j u ridice:
o Cota de bonificalie aprobatd este de i0 %

Art.6. lvlajorarea anualE prevdzutd in legea 22712015 privind noul cod Fiscal se stabile5te dupd
cum urmeaza:

. in cazul impozirului pe clddiri penrru persoane fizice:
Cota de majorare aprobate este de 0 %

r In cazul impozitului pe terenurile situate in intravilan pentru pelsoane fizice:

. 
. Cota de majorare aprobati este de 0 0/o

o In cazul taxei asupra mijloacelor de transport delinute in proprietate de persoanele fizice
o Cota de majorare aprobatd este de 5 0%.

' ln cazul impozitului pe terenurile situate in e\travilan detinute in proprietate de
persoanele fizice:

. 
n Cota de majorare aprobatd este de 0 %

o In cazul taxei anuale pentru vehicuie lente detinute in proprietate de persoane fizice:
. Cota de majorare aprobatd este de 0 %



o [n cazul impozitului pe clddiri pentru persoane j urid ice:
. Cota de majorare aprobati este de 40%

n in cazul impozitului pe terenurile situate in intravilan pentru persoane j uridice:
. Cota de majorare aprobatd este de 100%

. in cazul taxei asupra mijloacelor de transport delinute in proprietate de persoanele
juridice cu

o Cota de majorare aprobata este de l0 0/o

. in cazul impozitului pe terenurile situate in extravilan delinute in proprietate de

persoanele juridice:
o Cota de majorare aprobata este de l0

. in cazul taxei anuale pentru vehicule lente deJinute in proprietate de persoane j uridice:
o Cota de majorare aprobati este de l0 %

Art. 7. Scutiri gi facilitAli pentru contribuabilii persoane fizice gijuridice se vor aplica coniorm

Legii 22112015 privind Codul Fiscal,
Art. 8. Nivelul taxelor extrajudiciare de timbru pentru anul 2016 este cel stabilit prin HG

1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele gi taxele locale 9i alte taxe

asimilate acestora, precum gi amenzile aplicabile incepAnd cu anul fiscal 2013 , publicat in

Vonitorul Oficial nr.898 din 28.12.2012
Art.9. Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite 9i taxe locale 9i
Hotdrdrile Consiliului Local cu impact asupra impozitelor 9i taxelor locale din perioada 2010-

2015, este urmitoarea:
- Pentru anul 201S-Hotararea consiliului Local nr.59/2014 in conformitate

cu prevederile Legii nr.57l privind codul Fiscal;
- Pentru anul 2014-Hotararea consiliului local nr'60/201 in confomitate

prevederile Legii nr.571 privind codul Fiscal;
- Pentru anul 20li-Hotararea consiliului local nr.1/2013

prevederile Legii nr.5Tlprivind codul Fiscal;
- Pentru anul 2012-Hotararea consiliului local nr.44/2011 in confbrmitate

cu prevederile Legii nr.57l privind Codul Fiscal;
- Pentru anul 201l-Hotararea consiliului local nr.49/2010 in conformitate

cu prevederile Legii nr.57lprivind Codul fiscal;
- Pentru anul 20 L0-Hotararea

cu prevederile Legii nr.5Tlprivind Codul fiscal;

AdoptatA in Ungheni, la data de 2'l noiembrie 20 I5
Art.[0. Prezenta hotdrdre se comunicd:
-lnstituliei Prefectului Judelul Mureg
-Primarului oraEului Ungheni
-Serviciului fi nanciar contabil
-Se afi;eazd la sediul Primiriei oragului Ungheni

PRE$EDL\ITE DE $EDINTA

CULCEAR. FLORIN--r- . ./
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in conformitate cu

consiliului locai nr.i4/2009 in conformitate

CONTR{SE}tNEAZA

p.SECRETAR PLATON VIIHAIL


