ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA SÎNTIMBRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

Nr. 97 din 18.12.2018

privind modificarea, completarea și renumerotarea Hotărârii Consiliului
Local Sintimbru Nr.43/30.05.2018
Consiliul Local al comunei SÎNTIMBRU, întrunit în ședința ordinară
publică din data de 18.12. 2018.
Luând în dezbatere:
Proiectul de hotărâre întocmit de d-ul primar POPA IOAN IANCU privind
modificarea, completarea și renumerotarea Hotărârii Consiliului Local Sîntimbru
Nr.43/30.05.2018;
Raportul compartimentului Impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei
Sîntimbru;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sîntimbru;
Având în vedere :
Expunerea de motive;
-Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal
- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
-Hotărârea nr. 80/28.08.2014, taxa pentru închirierea Căminului cultural din
Sîntimbru- Fabrică;
- Hotărârea nr.49/31.05.2012 taxa pentru inchirierea Căminului cultural din
Galtiu;
-Hotararea nr. 28/20.03.2015, privind eliberearea atestatelor de producător;
-Hotărârea nr.130/30.09.2016,privind eliberarea autorizațiilor pentru

desfășurarea unor activități;
-Hotărârea nr.42/19.04.2017, privind beneficiarii serviciului de salubrizare;
-Hotărârea nr.28/30.03.2018, privind regulamentul pentru funcționarea și
exploatarea platformei de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd;
-Hotărârea nr.42/30.05.2018, privind regulamentul pentru înregistrare,
evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza
administrativ teritorială a Comunei Sîntimbru.
-prevederile art. 5 alin. (l) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (l)
lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
-prevederile art.491 alin. 1 si 2 și ale art.489 din Legea nr.227/2015 privind
Codul Fiscal;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (l), alin. (2) lit. „b", alin. (4) lit.
„c", alin. (9) din Legea nr.215/2001;
În temeiul art. 45 alin.(2) lit.”c” art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

HOTĂREȘTE

Articol unic. Hotărârea Consilului Local Sîntimbru Nr.43/30.05.2018,
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, se modifică,
completează se renumerotează și va avea următorul cuprins:
Art.1 Impozitele și taxele locale pentru anul 2019 se indexează cu rata
inflației de 1,34% în conformitate cu prevederile art. 491 alin.(1) din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal.
Art.2 Impozitul pe clădiri rezidenţiale şi clădirile anexă în cazul persoanelor
fizice, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea
impozabilă a clădirii, stabilită conform art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal.
Art.3 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin
înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi,
cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

Nivelurile aplicabile pentru anul 2019
Indexat cu 1,34%
TIPUL CLADIRII

0

1

Valoarea impozabilă
-lei/m2 Cu instalaţii de
Fara instalaţii
apa.canalizare,
de apa,
electrice, încălzire
canalizare,
(condiţii cumulative)
electrice, încălzire
2
3

Clădire cu cadre din beton armat sau

A cu pereţi exteriori din cărămidă arsă,

sau din orice alte materiale

Clădire cu pereţii exteriori din lemn,
piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau

B din

1013

608

304

203

203

177

127

76

Clădire-anexă cu cadre din beton

C armat sau cu pereţi exteriori din

cărămidă arsă, sau din orice alte
Clădire-anexă cu pereţii exteriori din
D lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termicai/sau chimic

În cazul contribuabilului care deţine la 75% din suma care s- 75% din suma care
aceeaşi adresă încăperi amplasate la ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii
subsol,
demisol
şi
/
sau
la
mansardă
E
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

In cazul contribuabilului care deţine la 50% din suma care s- 50% din suma care
aceeasi adresă încăperi amplasate la ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii
subsol,
demisol
şi
/
sau
la
mansardă
F
utilizate în alte scopuri decăt cel de
locuinta, in oricare dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit. A-D

Art. 4 Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi
zona în care este amplasată clădirea prin înmulţirea valorii determinate anterior cu
coeficienţii de corecţie din tabelul următor:

LOCALITATEA

ZONA

SINTIMBRU

A

RANGUL
LOCALITATII
IV

COEFICIENT DE
CORECŢIE
1,10

COSLARIU

A

V

1,05

GALTIU

A

V

1,05

TOTOI

B

V

1,00

DUMITRA

C

V

0,95

Art.5 Valoare impozabilă a clădirii 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 referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 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.
Art.6 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2%, stabilită
conform art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, asupra
valorii care poate fi:
(1) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
(2) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
(3) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Art.7 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
Art.8 În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor
art.6, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Art.9 În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa
folosită în scop rezidenţial conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,
conform art. 458. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliul
fiscal la care nu se desfăşoară nici o activitate economică, impozitul se calculează,
conform art. 457 din Legea 227/2015.

Art.10 Impozitul pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute
de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 0,2% asupra valorii de impozitare a clădirii, stabilita conform art. 460 alin.
(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Art.11 Impozitul pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau
deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 1%, asupra valorii impozabile a clădirii, stabilită conform art.
460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Art.12 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a
clădirii, stabilită conform art. 460 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal.
Art.13 În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor
juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru
suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită
în scop nerezidenţial.
Art.14 Calculul impozitului aferent clădirilor nerezidenţiale aflate în
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, a căror valoare impozabilă totală
cumulată este de minim 6.500.000 lei se face prin aplicarea unei cote de 0,5%
asupra valorii impozabile, la cererea contribuabilului.

Art.15 În cazul în care proprietarul clădirii, persoane juridice nu a actualizat
valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota
impozitului/taxei pe clădiri este 5%, cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
(1) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a
clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31
decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
(a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
(b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la
data evaluării;

(c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în
cursul anului fiscal anterior;
(d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
(2) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui
raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat.

Art.16 Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri, pentru clădirile înscrise la art.
456 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Art.17 Conform art. 462 alin. (1) din Legea 227/2015 plata impozitului pe
clădiri se face anual, în două rate egale, respectiv până la 31 martie și 30
septembrie, inclusiv.
Art.18 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 la 10%.
Art.19 Impozitul pe teren precum şi taxa pe teren se stabileşte luând in calcul
suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona și categoria
de folosinţa a terenului stabilită conform art. 465 alin (1) din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal și încadrării făcute de Consiliul Local.
Art.20 Impozitul/ taxa unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul urmator:

LOCALITATEA

Zona

Niveluri aplicabile pentru
anul 2019 lei/ha

Rangul localitatii

Indexat cu 1,34%
SINTIMBRU

A

IV

901

COSLARIU

A

V

781

GALTIU

A

V

781

TOTOI

B

V

541

DUMITRA

C

V

360

Art.21 Impozitul / taxa unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată
în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Zona
Nr.
Localitate
Crt. Categoria de folosinţă

Niveluri aplicabile lei/ha pentru anul 2019
Indexat cu1,34%
A
B
C

D

D

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teren arabil
Păşune
Fîneată
Vie
Livadă
Pădure sau alte terenuri cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Sîntimbru
Coşlariu
Galtiu

Totoi

Dumitra

28
21
21
47
54
28

21
19
19
35
47
21

19
15
15
28
35
19

15
0
0

13
0
0

8
0
0

-

Art.22 (1) Suma stabilită conform art.20 se înmulţeşte cu coeficientul de
corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
LOCALITATEA
SINTIMBRU
COŞLARIU
DUMITRA
GALTIU
TOTOI

RANGUL
LOCALITATII
IV
V
V
V
V

COEFICIENTUL
DE CORECŢIE
1,10
1,00
1,00
1,00
1,00

(2) Ca excepţie de la prevederile art.21 şi art.22 în cazul contribuabililor
persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,
impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor art.23 numai dacă
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi
cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

Art.23 Impozitul/taxa unui teren amplasat în extravilan, se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie prevăzut la
art.4:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Categoria de folosinţă
Teren cu constructii
Teren arabil
Păşune
Fâneata
Vie pe rod alta decât cea prevăzută la nr.crt.5.1

Impozit(lei)/ha
Aplicabil pentru anul 2019
Indexat cu 1,34%
28
49
26
26
54

Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea şprevăzută la nr.
crt,6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la nr.crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu
rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

0
54

Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

31
0
0

0
14
0
5

Art.24 Conform art. 467 alin (1) din Legea 227/2015 plata impozitului pe
teren se face anual, în două rate egale, respectiv până la 31 martie și 30
septembrie, inclusiv.

Art.25 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pe întreg anul
de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o
bonificaţie de 10%.
Art.26 Nu se datorează impozit pe teren/taxa pe teren pentru terenurile înscrise
la art.464 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Art.27 Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de
capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm2 sau
fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor :
Mijloacele de transport cu tracţiune mecanica:
Art. 470 alin. (2) din Legea 227/2015

Lei/200cmc
sau fractiune din acesta

Tipul mijlocului de transport

Niveluri aplicabile pentru
anul 2019
Indexat cu 1.34%

I Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
l) motociclete,tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu
8
0
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm, inclusiv
9
2) motociclete,tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică
de
peste 1600 cm
18
3) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm si 2000
3
cm inclusiv
73
4) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm si 2600
3
cm inclusiv
146
5) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm si 3000
3
cm inclusiv
6) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3
294
7) autobuze, autocare, microbuze
24
30
8) alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv.
9) tractoare înmatriculate
18
II Vehicule înregistrate
1 Vehicule cu capacitate cilindrică
lei//200cm3
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm
3
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
5
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

101 lei/an

Art.28 (1) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu
50%.
(2) În cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din
impozitul pentru motocicletele respective.

Art.29 In cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport, conform art.
470 alin.(5) din Legea 227/2015 este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în
tabelul următor: O.U.G.79/2017

Impozitul (în lei/an) 2019
Ax(e)motor(oare) Alte sisteme de
cu sistem de
suspensie
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
suspensie
pentru axele
admisă
pneumatică sau
motoare
echivalentele
recunoscute
I două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

142

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

142

395

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

395

555

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

555

1257

5 Masa de cel puţin 18 tone

555

1257

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

142

248

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

248

509

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

509

661

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

661

1019

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

1019

1583

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

1019

1583

7 Masa de cel puţin 26 tone

1019

1583

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

661
670

670
1046

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

1046

1661

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

1661

2464

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

1661

2464

6 Masa de cel puţin 32 tone

1661

2464

II 3 axe

III 4 axe

Art. 30 În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau
tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport, conform art. 470 alin.(6) din
Legea 227/2015 este egal cu suma corespunătoare prevăzută în tabelul următor:
O.U.G.79/2017

Impozitul (în lei/an) 2019
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

pneumatică sau

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

echivalentele
recunoscute

I 2 + 1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9 Masa de cel puţin 28 tone
I 2 + 2 axe
I 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9 Masa de cel puţin 38 tone
I 2 + 3 axe
I 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
I
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone
I 3 + 2 axe
V 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
V 3 + 3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

1698
2363
2363

2363
3211
3211

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone/combinațiilor de
autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere), nu sunt supuse indexarii cu rata inflatiei, ci se actualizeaza anual prin
transpunerea Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin

actualizarea impozitului pentru vehiculele de transport de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform ratei de
schimb a monedei euro (1 euro = 4,5878 lei), astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie
2017(C331/04).

Art. 31 În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte
dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art.470 alin.(6) din Legea 227/2015
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul
următor:
Masa totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

Impozit 2019 lei/an
Indexat cu 1,34%
9
34
53
65

Art.32 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 2019 lei/an
Indexat cu 1,34%

I. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit personal uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

57

3. Bărci cu motor

213

4. Nave de sport și agrement

507

5. Scutere de apă

213

6. Remorchere și împingătoare :

x

a) până Ia 500 CP, inclusiv

566

b) peste 500 CP și până Ia 2000 CP, inclusiv

921

c) peste 2000 CP și până Ia 4000 CP, inclusiv

1417

d) peste 4000 cp

2267

7. Vapoare — pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta
8. Ceamuri, șlepuri și bar je fluviale:

184
x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

184

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de
tone, inclusiv

284

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

497

Art.33 În înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală
maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate
a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar.
Art.34 (1) Conform art. 472, alin (1) impozitul pe mijlocul de transport se
plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie
inclusiv.
(2) Nu se datoreaza impozit pe mijloacele de transport inscrise la art. 469 din din Legea
227/2015.
Art.35 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%.
Art.36 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
stabileste astfel:

autorizaţiilor se

(1) Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism este egala cu suma stabilită
conform tabelului următor:
Suprafaţa pentru care se solicită
certificatul de urbanism:
Art. 474 din Legea 227/2015
a) până la 1 50 m , inclusiv
b) între 151 şi 250 m , inclusiv
c) între 251 şi 500 m , inclusiv
d) între 501 şi 750 m2 , inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m2 , inclusiv
f) peste 1.000 m2

Niveluri aplicabile pentru anul
2019 indexat cu 1,34%
-Taxă - lei
6
7
9
12
14
14 + 0,01 leu / m2 pentru fiecare
mp. care depăşeşte1,000 m2

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este
egala cu 50% din taxa stabilită conform art.36 alin.(1).

(3) Taxă pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de
construire este egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului
sau a autorizaţiei iniţiale.
(4) Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajrea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate
din cadrul Consiliului Judeţen este in suma de 15 lei.

(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o clădire
rezidenţiala sau clădire-anexă este egala cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii
decât cele rezidenţiale este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii inclusiv valoarea instalatiilor aferente instalaţiilor aferente.
(7) Pentru taxele de constructie prevăzute la punctul (5) și punctul (6) stabilite pe
baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli:
a) “taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de constructie declarate
de persoana care solicită autorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia”
b) pentru taxa prevăzută punctul (6) valoarea reală a lucrărilor de construcție nu
poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457
din Legea 227/2015;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de constructie, dar nu mai
târziu de 15 zile de la data la care expira autorizația respectivă, persoana care a
obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de
construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice
locale;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală
privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al
autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe
baza valorii reale a lucrărilor de constructie;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de
specialitate al autorității administrației publice locale a comunicat valoarea
stabilită pentru taxa, trebuie plătită orice diferența de taxa datorată de către
persoana care a primit autorizația sau orice diferența de taxa care trebuie
rambursată de autoritatea administrației publice locale.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei
construcţii este egala cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei stabilită
pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desfințate.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor
de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a
studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se
datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează
prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la
suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare de 15 lei.

(10) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare,
contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau
excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o
autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv
afectată.
(11) 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, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de
organizare de şantier.

(12) Taxa pentru eliberarea acordului de funcţionare este de 15 lei.

(13) Taxa pentru eliberare acordului din partea administratorului drumului
local este de 15 lei.

(14) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi,

căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie.

15) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine,
spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în
spaţiile publice este de 8 lei, inclusiv pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă
ocupată de construcţie.
16) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 13
lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

17) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se
stabileşte de către consiliile locale și este de 9 lei.

Art. 37 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi,
stabilită de Consiliul Local Sintimbru.
(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 20
lei.
(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător este de 30 lei.
(3) Taxa pentru eliberarea carnetul de comercializare este de 20 lei.

(4) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte
activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului,
după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă
pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi,
în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
- pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv - 8 lei/mp
- pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp - 8,50 lei/mp, dar nu mai mult de
8000 lei.
5)Taxa pentru eliberarea/avizarea orarului de funcţionare este de 10 lei.

Art. 38 Persoanele fizice si/sau juridice care deţin puncte de lucru de orice
fel (magazine cu vânzare de produse alimentare, nealimentare, baruri etc.) au
obligaţia de a afişa la locul desfășurării activității economice firma cu datele de
identificare și de a depune declaraţie fiscala la Compartimentul Impozite si
Taxe locale.
Art.39 Sunt scutiti de la aceste taxe beneficiarii prevăzuți la art.476 din Legea
227/2015 privind Codul Fiscal.

Art.40 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se calculează prin
aplicarea cotei de 3%, conform art.477 alin.(5) din Legea nr.277/2015.
Orice persoana care utilizează un panou, afișaj sau structura de afișaj pentru
reclamă și publicitate întru-un loc public datorează plata taxei anuale către bugetul
local al autorității administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul,
afișajul sau structura de afișaj respectivă.
Art.41 Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se
calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru
pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de
Consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică, suma este de 32 lei;
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru
reclamă şi publicitate, suma este de 23 lei.

Art. 42 Taxa nu se datorează în cazul situațiilor prevăzute la art.479 din Legea
227/2015 privind Codul Fiscal.
Art.43 Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la
suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor astfel:
a) 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic
sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol
de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
b) 3% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. (a)

Art.44 Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata
impozitului pe spectacole conform art.482 din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal.

Art.45 Taxe speciale
(1) Taxa speciala salubrizare -10 lei/ persoana;
(2) Taxa inregistrare scutere - 40 lei;
(3) Taxa inregistrare tractor - 50 lei;
(4) Taxa inregistrare carute - 30 lei;
(5) Taxa radiere vehicule inregistrate - 20 lei;
(6) Taxa curățare zăpadă și polei de pe acostament, acces proprietate și trotuar –
7 lei/ml, front la stradă;
(7)Taxa curătenie acostament, acces proprietate, rigole și trotuar la stradă-5
lei/ml, front la stradă.
Art. 46 Alte Taxe Locale
(1) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în

cuantum de 600 lei;
(2) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau

de pe alte asemenea planuri detinute de Primaria Comunri Sintimbru este de 32
lei/pagina;
(3) Taxa pentru desfacerea și comercializarea produselor de către persoane

fizice autorizate pe teritoriul Comunei Sintimbru este de 15 lei/zi;

(4) Taxa utilizare Cămine Culturale:
TOTOI

GALTIU

SINTIMBRU
FABRICA
Taxa Garanție

Taxa

Garanție

Taxa

Garanție

Nunti/ eveniment

600lei

300lei

500lei

250lei

400lei

200lei

Botezuri,
majorate, revelion/eveniment

200 lei

100 lei

200lei

100 lei

150lei

75 lei

Inmormantari/eveniment

100 lei

50lei

100lei

50 lei

100lei

50 lei

50lei

50 lei

50lei

50 lei

50lei

50 lei

alte manifestari /eveniment

(5) Taxa utilizare temporară a locurilor publice pentru comercializarea produselor

este de 3 lei/mp/zi;

(6) Taxe privind închirierea utilajelor și gestionarea platformei de gunoi de
grajd:
a) închiriat tractor cu remorcă - 60 lei/oră;
b) închiriat tractor cu 2 remorci – 80 lei/oră;
c) închiriat încarcator – 60 lei/oră;
d) taxa depozitare gunoi de grajd pe platforma de gunoi pentru persoane fizice50 lei/to/an;
e) ) taxa depozitare gunoi de grajd pe platforma de gunoi
juridice- 100 lei/to/an;

pentru persoane

f) preț comercializare gunoi de grajd – 100 lei/to.
(7) Taxe copiere documente:
- 0,5 lei/pagina A4;
- 1 leu/pagina A3.
Art. 47 Majorare Impozite
(1) Terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an se
impozitează cu 200%, conform art.489 alin.(4) din Legea 227/2015;
(2) Impozitul pe cladiri și impozitul pe teren pentru cladirile și terenurile neângrijite
situate în intravilan se majorează cu 200%, conform art.489 alin.(4) din Legea
227/2015.

Art. 48 Sancțiuni
(1) Contravenția prevăzută la art.493 alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 se
sancționează cu amendă de la 71 lei la 283 lei;
(2) Contravenția prevăzută la art.493 alin. (2) lit. b) din Legea 227/2015 se
sancționează cu amendă de la 283 lei la 705 lei;
(3)) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 329 lei la
1.599 lei.

(4) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art.

494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării
constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor
prevăzute la art.493 alin. (3) și (4) din Legea 227/2015 se majorează cu 300%.
(6) Contravențiilor prevăzute în acest capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore
de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia,
a jumătate din minimul amenzii.

Art. 49 Se aproba anularea creantelor fiscale datorate si neachitate de
debitori, aflate in sold la data de 31.12.2018 în suma de pana la 10 lei.

Art.50 (1) Impotriva prezentei hotărâri, persoana care se consideră vătămată
într-un drept al sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la
Consiliul Local al Comunei Sîntimbru în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată la Secția de contencios administrativ a
Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la
plângerea prealabilă, conform Legii 544/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 51 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile,
valabil exprimate, care reprezintă votul majorității consilierilor în funcție.

Art. 52 Hotărârea va fi comunicată:
- Instituției Prefectului – județului Alba;
- D-lui primar POPA IOAN IANCU;
-Compartimentului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei comunei
Sîntimbru, precum și celorlalte compartimente de specialitate vizate în vederea
îndeplinirii dispozițiilor acesteia și se aduce la cunoștiința publică prin afișarea la
sediul Primăriei Comunei Sîntimbru și postarea pe pagina de internet
www.comunasintimbru.ro.
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