
Proiect de hotdrAre

R O M A N I A
JUDETUL MURE$

ORA$UL LTNGHENT

PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale pentru anul 2017

in oragul Ungheni

Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- Att.56, art.120 alin.(l), art.l2l alin (1) si (2) si artt.l39 alin (2) din Constitutia Romaniei,
republicata;

- Art.4 si articolul 9 paragraful 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratifrcataprin Legea nr.l99ll997:

- A:rt.7 alin (2) din Legea nr.28712009 privind Codul Civil , republicat4 cu modificarile
ulterioare;

-Art.
(2) si (3)
ulterioare ,

- Art'l, att.2 alin (l) lit.h, precum si pe cele ale Titlului IX din Legea nr.22712015- privind
Codul fiscal, cu completarile ulterioare

-4rt.344 din Legea nr.207l20ls privind codul de procedurd Fiscald

'Legea nt.ll7/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile
ulterioare,

- Ordonantei de urgenta a Guvernului m.8012013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modifi carile si completarile ulterioare;

HCL 54/29.10.2013 privind reincadrarea teritoriului administrativ al orasului
localitatilor apartinatoare pe zone de fiscalitate

Ungheni si a

fin6nd seama de necesitdtile de creqtere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2017 in scopul asiguririi finantdrii cheltuielilor publice locale;

- in temeiul prevederilor art.63, alin.(4) lit. a), 9i al prevederil or art.45 alin.2-6lit. c) din Legea
nr.2l5/2001a administratiei publice locale, republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

Luand in considerare unul din scopurile asigurarii autonomiei locale care arelabazadreptul sa
instituie si sa perceapa impozite si taxe locale , pe fondul constituirii de resurse financiare pentru
finantarea activitatilor stabilite in competenta acestor autoritati, \..

5 alin.(l) lit.a) si alin.(2), art.l6 alin (2),afi.20 alin.(l) lit.b),art.27, art.30 si arr.76r alin
din Legea nt.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
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PROPUNE SPRE APROBARE

Art.l' Se propun valorile impozabile, impozitele, taxele locale, gi amenzile , in sume fixe sau coteprocentuale, pentru anul2017, astfel cum sunt redate in Anexa ni.t lu prezentul proiecide hotdr6re.
Art.2. Impozitul pe clddirile proprietatea persoanelor fizice, se calculiazadiferentiat , in functie dedestinatia cladirii astfel:

- Pentru cladirile rezidentiale prin aplicarea cotei de 0,lo/o utsupra valorii cladirilor determinata
pebaza normelor prevdzute in Anexa nr.l,care face parte integranta din prezentul proiect de
hotarare.

- Pentru cladirile nerezidentiale prin aplicarea cote de O.2oh,aplicata aupra valorii de inventar a
cladirii,

- Pentru cladirile nerezidentiale proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati
agricole impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.4o/o asupra valorii impozabile a
cladirii

rncaztil persoanelorjuridice impozitul pe clddiri se determini astfel:
- Pentru cladirile rezidentiale aflate in propietatea personelor juridice impozitulltaxa pe cladiri

se calculeaza prin aplicarea unei cote 0.2Yo aplicata la valoaria impozabila a cladirii.

- Pentru cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor juridice, impozituVtaxa pe
cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1.36/o asupra valorii impozabile a cladirii.

- Pentru cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor juridice, utilizatepentru
activitati agricole impozituVtaxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.4o/o

^ asupra valorii impozabile a cladirii.
In cazul in care propietarul unei clidiri nu aacttnlizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani
anteriori anului de referinta cota caf,e nu a fost reevaluat5, cota imiozitului /taxei pe cladiri este 5yo.

Art.3. ImpozituUtaxape clddiri, impozitul/taxa pe teren gi impozitul pe mijloacele de transport sunt
creante fiscale anuale, care se pldtesc in doud rate egale, pdnd ia 3l martie gi :O septembrie inclusiv.
Pentru neplata la termenele enuntate la alin.l, contribuabilii datoreazdmajordri de-intdrzierestabilite
potrivit reglementdrilor legale in vigoare.
Art.4. Impozitul anual pe cl[diri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiagi buget local de
cdtre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de p6nd la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plat"egte
integral pdnd la primul termen de plat6.

Art.S. in cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice, pentru plata cu anticipatie p6nd la data de
31.03.2017 a impozitului pe clddiri, a impozitului pe teren gia impozitului pe mijloacele de transport,
se poate acorda o bonificalie de p6n6 la l0 o/o.

l. In cazul impozitului pe clddiri persoane fizice:
,/ Cota de bonificatie propusd este de l0 %
,/ Cora de bonifica{ie aprobatd este de ........%

2. in cazul impozitului pe teren'persoane fizice:
,/ Cota de bonificaJie propusd este de l0 %
,/ Cora de bonificafie aprobati este de ........% \.

3. in carultaxei asupra milioacilor de transport persoane fizicei:
,/ Cota de bonificatie propusd este de 10 %
'/ Cota de bonificalie aprabatfi este rJe ........ %

4. in cazul impozitului p" 
"iaaiii 

persoane juridice:
,/ Cota de bonificalie propusd este de l0 %
{ Cota de bonifica;ie aprobati este cie ........%

5. in canl impozitului pe teren persoane juridice:
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r' Cota de bonificatie propusd este de l0 %
'/ Cota de bonificatrie aprobati este cle . ....... %

6. in cani taxei asupra mijloacelor de transport persoane juridice:
{ Cota de bonificatie propusd este de l0 %
,/ Cota de bonilicalie aprubatd este cie ........ %

Art.6. Majorarea anuald prevdzutd in legea 22712015 privind noul Cod Fiscal se stabileqte dupl cum
urmeazd:

l. in cazul impozitului pe clddiri pentru persoane fizice:
,/ Cota de majorare propusd este de 0 %
,/ Cota. de m*iorare aprobatd este de ..... ". \,'a

2. in carul impozitulu"i pe terenurile situate in intravilan pentru persoane fizice:
./ Cota de majorare propusd este de 0 %
,/ Clota cle majorare aprobati este cie ...... %

3. in cazttl taxei asupra mijloacelor de transport detinute in proprietate de persoanele fizice
/ Cota de majorare propusi este de 0.5 %.
,/ C'ota cle maj orare *probat[ este de . . . . . .. %

4. in cazul impozitului pe teienurile situate in extravilan detinute in proprietate de persoanele
frzice:

./ Cota de majorare propusd este de 0 oZ
'/ Ccrta de maiorare anrolralfr este de ..... ". %

5. ln cazul taxei anuaG pentru vehicule lente detinute in proprietate de persoan e frzice:
./ Cota de majorare propusi este de 0 %
,/ Cota de majorare aprobat[ este de ..,..." %

6. tn cazul impozitului pe clddiri pentru persoane juridice:
./ Cota de majorare propusd este de 40%
./ Cota rie mai orare aprobatb este de . . , . . .. o/a

7 . in cazul impozitului pe terenurile situate in intravilan pentru persoane juridice:
r' Cobde majorare propusd este de l0%
{ Cota de n:ajorare aprobat6 este d* ..."..%

8. in cantl taxei asupra mijloacelor de transport delinute in proprietate de persoanele juridice cu
r' Cota de majorare propusi este de 10 %
'/ Cota de rn;ljoruire aprclbatfr esle de ....... %
,/

f . in cazul impozitului pe terenurile situate in extravilan delinute in proprietate de persoanele
juridice:

./ Cota de majorare propusd este de l0 %
,/ Cota d* nraiorar* aorobatd este de ....... %

10. in cazul taxei anuaie pentru vehicule lente detinute in proprietate de persoane juridice:
,/ Cota de majorare propusd este de 10 %
,/ Cota cls rnajorare aprobatl este de ....... %

Art.7. Scutiri gi facilitdti pentru contribuabilii persoane fizice gijuridice se vor aplica conform Legii
22712015 privind Codul Fiscal,
Art.8. Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite gi taxe locale qi Hotdrdrile
Consiliului Local cu impact asupra impozitelor qi taxelor locale din perioada 20ll-2016, este
urmitoarea:

- Pentru anul 2016-Hotarareaconsiliului LBcal nr.68/2015 inconformitate cu
prevederile Legii nr.22712015 privind Codul Fiscal;

prevederilorr,"gii*.szlP;l#JHt Sllt;l?j*-"a 
consiliului Local nr'5e/2014 in conformitate cu

- Pentru anul 2014-Hotararea consiliului local rtr.6012014 in conformitate cu
prevederile Legii nr.57l privind codul Fiscal;

prevederile r"gii n.szl;XffiT:fftt;,-5;1,*-* 
consiliului tocatnt'tt2'l3 in conformitate cu
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prevederileL"*,,",1#l'lrtT:131i'r,T:LT* 
consiliului tocat nr'44/2011 in conformitate cu

- Pentru anul 20ll-Hotararea consiliului local nr.49/2010 in conformitate cu
prevederile Legii nr.57lprivind Codul fiscal;

Primar

Prodan Victor



ROMANIA

PRIMARIA ORAS I-]NGHENI

ruDETUL MURES

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pe anul2017 in Orasul Ungheni

In temeiul art.45 alin.(2) lit."c" din Legea administratiei publice locale nr.2l5l200|,
republicata

-art.36 alin.(2) lit."b"si alin (4) lit."c" din Legea administratiei publice
locale nr.2l 5 l200l,republicata

-art.5 alin (2) din legea nr.27312006 privind finantele publice locale, modificata prin
ouc 63t20r0

-Legii nr.22712015 privind noul Cod fiscal - Titlul IX
-Legii nr.207/2015 privind Codul de prodedura Fiscala
- Legea nr.ll7/t999 privind taxele extrajudiciare de timbre, cu modificarile si

completarile ulterioare,

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru,
cu modificarile si completarile ulterioare,

-HG l347l2010,privind nivelurile impozitelor pe mijloacele de transport marfa cu
masa maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone,

-HCL 54129.10.2013 privind reincadrarea teritoriului administrativ al orasului Unsheni
si a localitatilor apartinatoare pe zone de fiscalitate



-tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru

arruI2017

- in vederea finantarii proiectblor aflate in derulare si pentru ca sursele bugetului local

sa satisfaca intr-o proportie cat mai mare nevoile actuale ale cetatenilor Orasului

Ungheni, este necesara mentinerea surselor actuale ale bugetului local, atragere;a de noi

surse extrabugetare, precum si valorificarea judicioasa si eficienta a patrimoniului

orasului Ungheni.

' Avdnd in vedere cele relatate si respectad prevederile legale in vigoare, propun

Consiliului Local al oraqului Ungheni, adoptarea proiectului de hotdr6re in forma

propus6.

Primar

Prodan Victor
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JUDETUL MURES
ORAS UNGHENI

547605, Ungheni nr.357 tel I fax 0265 -3281 12.32 5 821 2
e-mail :ungheni@cjmures.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul2017

Impozitele si taxele locale rcprezinta una din resursele pe care se constituie bugetul local, de
aceea fundamentarea lor este obligatoriu de stabilit in decursul anului, pentru anul fiscal
urmator.

Odata cu aparitia Legii 22712015 privind Codul Fiscal materia impozabila este reglementata
prin prevederi specific unitare.

In materie fiscala, dispozitiile Codului Fiscal prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte
normative, ele precizand foarte explicit impozitele si taxele care se constituie in venituri ale
bugetului local, urmand ca utilizarea acestora sa aiba loc in conditiile reglementarilor specific
(Legea rtr.27312006 privind finantele publice locale, Legea nr.21512001 a administratiei publice
locale).

Legea w.227|2jl5-privind Codul Fiscal la art.495 lit.f , precizeaza: "Consiliile
locale...adopta o hotarare privind impozitele si taxele locale pentru anul2016 in termen de 60
zlle deladatapublicarii in Monitorul Oficial al Romanieiparteal aprezentului cod.

Art.49I din legea sus mentionata stipuleazafaptul ca : "in cazul oicarui impozit sau oricarei
taxe locale,care consta intr-o anumita suma de lei sau care este stabilita pe baza unei anumite
sume in lei, sumele respective se indexeaza anualn panaladata de 30 aprilie , de catre consiliile
locale tinand cont de ratei inflatiei pentru anul fiscal anterior , comunicata pe site-urile oficiale
ale Ministerulului Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice. \:

Hotararea privind impozitele si taxele locale pentru anul20l7 trebuie sa cuprinda:



a) stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale, cand acestea sunt prevazute in suma fixa,

in limitele prevazute de Codul Fiscal ori de Hotararea Guvernului prin care nivelurile

impozitelor si taxelor locale se indexeaza I actualizeazain conditiile art.49l din Codul Fiscal

b) adoptarea taxelor speciale prevazute la art.484 si instituirea / stabilirea taxelor locale

prevazute la art.486 din Codul Fiscal;

c) stabilirea nivelului bonificatiei de pana la l0o/o conform prevederilor art.462 alin.2,art.467

alin.2 si art.472 alin.2 din Codul Fiscal.

Art.462 alin.2, afi.467 alin.2 si art.472 alin.2 din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal

prevad:'o pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladire, pe teren si impozitul auto datorat

pentru intregul an de catre contribuabili, panala data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se

acorda o bonificatie de pana la l}Yo, stabilita prin Hotararea Consiliului Local"

Propunem pentru plata cu anticipatie , pina la 31.03.2017 a impozitului pe cladiri,a

impozitului pe teren si a impozitului pe mijloace de transport datorat pe intregul an de catre

contribuabili-persoane fizice si juridice , acordarea unei bonificatii de l0o/o, aplicabila si

in anul2016.

d) majorarea consiliului local prevaztta la nt.489 alin 2.din Codul Fiscal a impozitelor si

taxelor locale .
Cotele aditionale stabilite nu pot fi mai mari de 50Yo fata de nivelurile maxime stabilite in

prezentul cod.
Pentru mentinerea nivelurilor aplicate in anul 2016 se propune majorarea consiliului

local cf.art.489 al.2 astfel:
Pentru persoane juridice-impozit pe cladiri-propunem majorarea de 40oh aplicat la cota

de 1.37o prevazuta in codul fiscal,astfel incat impozitul se va calcula cu 1.82%la fel ca si in

anul 2016.

- impozit pe mijloace de transport -propunem mentinerea majorarii de 107o .
-impozit pe teren intravilan-propunem mentinerea majorarii de 10olo
-impozit pe teren extravilan-propunem mentinerea majorarii de 10%
-taxa vehicue lente-propunem mentinerea majorarii de 10%

La persone fizice pentru mentinerea impozitului pe mijloace de transport se propune

majoare de 5o/o rla fel ca si in 2016.

e) procedurile de calcul si plata a taxelor prevazrtte inLegea.227l20l5- Codul Fiscal.

f) instituirea taxelor locale prevazute la art.486 din Legea 22712015- Cod Fiscal

g) delimitarea zonelor atatin intravilan cat si in extravilan sau mentinerea delimitafii existente;



Pentru anul20I7 se va mentine delimitareazonelor conform HCL nr.5412013:

h) procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizicejuridice prevazute
in Legea 22712015- Codul fiscal.
Rata inflatiei fiind negativa impozitele si taxele nu se vor indexa in anul 2017 "
Nivelul impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2017 este propus avAndu-se in vedere

evolulia bugetului pe anii anteriori privind cheltuielile efectuate, propunerile fiind in
conformitate cu prevederile legale tinand cont de necesitatea menlinerii surselor actuale qi
atragerea de noi surse la bugetul local, de aplicarea cu consecventa a programului de relaxare
fiscala gi o impozitare cAt mai echitabila a populatiei si operatorilor economici.

Incepand cu 01 ianuarie 2017 isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.6812015 privind impozitele si
taxele locale pentru anul20l6.

Temei legal :Legea 22712015 privind Codul fiscal ,Legea nr.27312006 privind finantele publice
locale, Legea nr.2l512001 privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ,Legea ll7ll999 privind taxele extrajudiciare de timbre, OUG 8012013
privind taxele judiciare de timbre, HG 134712010, privind nivelurile impozitelor pe mijloacele de
transport marfa cu masa maxima atrtoizata egala sau mai mare de 12tone;

Avand in vedere cele susmentionate, in temeiul art.45 din legea rr.21512001 privind
administratia publica locala, republicata, propunem Consiliului Local, adoptarea proiectului de
hotarare privind impozitele si taxele locale ce se vor aplica in anul 2017.
Prezentam mai jos impozitele si taxele locale propuse conform anexei, anexa care face parte
integranta din prezentul proiect de hotarare

Intocmit Yizat
sef serviciu financiar contabil


