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Privind : Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul2022

Inifiator: VIad $tefan, primarul comunei Piscu, judetul Galati
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului z 222 din 15.01.2021

ConsiliuI local al Comunei Piscu, judeful Galafi, intrunit in sedinli ordinar[ din data de

19.04.2021;

AvAnd in vedere Referatul de aprobare al inifiatorului, inregistrat sub nr. 222 din
l5.0l.2tJ2l;

Avdnd in vedere Raportttl de specialitate al compaftimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub w.237 din 18.01.2021;

AvAnd in vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr.l, 2 qi 3 din
cadrul Consiliului local;

Av6nd in vedere rata inflaliei publicatd de Institutul Nalional de StatisticS, privind rata

infl aliei pentru anul 2020;

Avdnd in vedere dispoziliile Titlului lX - Impozite sitaxe locale din Legea 22712015 privind
Codul Fiscal;

Avind in vedere prevederile art.16, al.(2), art.20, al.(1), lit.b) si art.27 din Legea 27312006,
privind finan[ele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Avind in vedere prevederile art.l6lit. (e) din Legea nr.4411994 privind veteranii de r6zboi,
republicatd prin Legea 30312007, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile art. l?9, al. (1) $i (2), lit. b) 9i al. (4), lit.c) din O.U.G.
nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul gi celor ale art.196, alin.(l), lit. a) din O.U.G. m.57l2}l9 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HorARAgrE :

Art. 1 - Se stabilesc impozitele gi taxele locale pentru anul2022, dupd cum urmeazd:



a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prev[zute in tabloul cuprinzdnd valorile

impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum Ei

amenzile aplicabile in anul fisca|2022, constituind anexa 1.

b) impozitul pe clidiri datorat de contribuabilii persoane fizice:

-in cazul cl6dirilor rezidentiale si a clfdirilor-anexd, cotaprevdzuta la att. 457 alin.(l) din Legea

nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile si completirile ulterioare, se stabileqte la

0,1o/o;

--in cazul cl6dirilor nerezidentiale , cota prevdzutl,la art.45 8 alin.( 1 ) din Legea 227 120t5 privind

Codul fiscal, cu modificdrile si completdrile ulterioare se stabileqtela0,2o/o;

--in cazul in care valoarea clddirii nu poate fi calculatd conform prevederilor art. 458 alin.(l),
impozitul se calculeazd prrn aplicarea cotei de 2Yo asupra valorii impozabile determinate

.onfo.* art.457 din Legea 22712015 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile

ulterioare;
--pentru cl6dirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor frzice, utilizate pentru

activitdfi din domeniul agricol, cota prevazutalaart.45S alin.(3) din Legea nr.22712015 privind

Codul fiscal, cu modificirile si complet[rile ulterioare, este de 0,4%o;

c) impozitulltaxa pe cladiri datorat(d) de contribuabilii persoane juridice:
--pentru cladirile rezidenliale, cota prevdzutdlaart.460 alin.(1) din Legea nr.22712015 privind

Codul fiscal, cu modificlrile si completdrile ulterioare, se stabileqtela0,2Yo;

--pentru cladirile nerezidentriale, cota prevazuta la art.460, alin.(2) din Legea rc. 22712015

privind Codul fiscal, cu modificSrile si completdrile ulterioare se stabileqtela0,2oh;
--cota prevazutala art.460, alin.(8) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modific[rile si

completirile ulterioare, este de 5oZ pentru cl[dirile a caror propritari nu au actualizat valoarea

impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinfd;
--pentru clddirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele juridice,

utilizate pentru activitali din domeniul agricol, cota prevazutd la art.460 alin. (3) din Legea nr.

22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare este de 4o/o ;

d) impozitul pe teren
--majorarea prevazuta la art.489 alin.(4) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu

modificdrile si completdrile ulterioare, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv,

se stabileqtela500oh, incep6nd cu al treilea an;

e) impozitul pe ctidiri si impozitul pe teren pentru cl[dirile si terenurile neingrijite,

situate in intravilan:
--majorarea prevdzutd la ar1.489, alin.(5) din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal , cu

modificdrile si completdrile ulterioare , se stabileqte la 500Yo;

Clddirile gi terenurile care intrd sub incidenla art.489, alin.(5) din Legea nr.22712015

privind Codul fiscal cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se stabilesc prin hotardre a

consiliului local, conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale. Hot[rArile
consiliului local astfel stabilite au caracter individual.

f) impozitul pe mijloacele de transport
--reducerea prevdzutd la art. 470 alin. (3) din Legea nr.22ll20l5 privind Codul fiscal, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare, se stabileqte la95Yo;
g) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate :

--cota prevdzltd [aart.477 allrr..(S) din Legea rc.22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare se stabileqtela3 Yo;

h) impozitul pe spectacole



--cota prevazuta la art.48l alin.(2) lit. a) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu

modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la2o/o;
--cota prevazuta la art. 481 alin(2) lit b) ) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu

modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la 5 Yo;

Art.2 Bonifica(ia prevdzuta la art.462, alin.(2), art.467, alin.(2) si art. 472 alin. (2) din
Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se acordd

contribuabililor persoane fizice si persoane juridice, dupd cum urmeazd :

1. Pentru contribuabilii persoane fizice :

a) in cazul impozitului pe cladiri
b) in cazul impozitului pe teren intravilan
c) in cazul impozitului pe teren extravilan :

d) in cazul impozitului pe mijlocul de transport
2. Pentru contribuabilii persoane juridice :

a) in cazul impozitului pe cladiri
b) in cazul impozitului pe mijlocul de transport l0%

Art. 3 Pentru determinarea impozitului pe clddiri gi a taxei pentru eliberarea autorizaliei
de construire in cazul persoanelor frzice, precum gi a impozitului pe teren, pentru anul202l,
delimitarea zonelor este stabilit[ prin Hotararea Consiliului Local, conform art.l0 din anexa
nr. l.

Art. 4 (l) Se aproba regulamentul privind taxele speciale instituite, conform Legii nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, conform
anexei 2.

(2) Taxele speciale datorate bugetului local de cdtre contribuabilii persoane fizice, de
pdn[ la 50 lei inclusiv, se pldtesc integral pdnd la primul termen de platd.

Art. 5 In cazul impozitelor gi taxelor locale, pentru anul2022, nu se aplicl majorarea de

maximum 50 % prevdzutd de dispozitiile art.489, alin.(l) si alin. (2) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Art. 6 (L) Pentru impozitele qi taxele locale, care constd intr-o anumitd sumd de lei sau care

este stabilitdpebaza unei anumite sume de lei, sumele respective se indexeaz6 cu rata inflatiei a
anului fiscal2020 de 2,6Yo.

(2) Sumele indexate conform al.(l) se aplicS in anul fisca|2022.
Art.7 Anexele l, la-ld si2 fac parte integranta din prezenta hotdrdre.
Art.8 Prezenta hot6rdre va fi dusd la indeplinire de Primarul Comunei Piscu, judeful

Galati.
Art.9 Prezenta hotdrdre va fi comunicatd persoanelor interesate gi adusd la cunoqtinfa

public[ prin grija secretarului general al comunei.

PRE$EDINTE DE $E9AIA, CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

SALCEANU GTCA
LEFTER NIC

10%
10%
5%

t0%

t0%



Anexa nr.l
la HCL nr.20 din 19.O4.2021

TABLOUL
CUPRINZAI.IO IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE

ACESTORA PRECUM $t AMENZTLE ApLtCABtLE tN COMUNA PISCU lN ANUL
FISCAL 2022

CAPITOLUL I

IMPOZITELE $I TAXELE LOCALE

PREVAZUTE DE CODUL FISCAL APROBAT PRIN LEGEANR.227I2O15, CU
MODTFTCARTLE $r COMPLETARTLE ULTERIOARE- TITLUL lX-

A. Persoane fizice (art.+ss cr)

Art. 1 (l) Orice persoana care are in proprietate o clidire situati in RomAnia, datoreazi anual
impozit pentru acea clldire, exceptind cazul in care in legislalia in vigoare se prevede diferit.
(2) Pentru clSdirile proprietate publici sau privatd a statului ori a unitdlilor administrativ-teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinfl, dupi caz, oriciror entiti{i, altele decAt

cele de drept public, se stabileqte taxa pe cl6diri, care reprezintd sarcina fiscald a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinfi, dupl caz, in condi{ii similare
impozitului pe clldiri.
(3) Taxa pe clddiri se stabilegte propo(ional cu numdrul de luni pentru care este constituit dreptul de

concesiune, inchiriere, administrare ori folosinla.
(a) Pe perioada in care pentru o cl6dire se plateste tax6 pe cl6diri, nu se datoreazaimpozit pe clidiri.

A.1 lmpozitul pe cladiri rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
(.art.457l

Art.2 (1) Impozitul pe clSdirile rezidentiale si clidirile anex6, aflate in proprietatea persoanelor fi,zice,

se calculeazd prin aplicarea cotei 0,1 o/o asupra valorii impozabile a clidirii, determinatd potrivit
criteriilor gi normelor de evaluare prevazute in tabelul din anexa la la prezenta hot6rAre.
(2) Valoarea impozabild a clidirii, exprimat6 in lei, se determini prin inmullirea suprafelei construite
desfagurate a acesteia, exprimat6 in metri pdtrafi, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in
lei/mp din tabelul anexa la la prezenta hotarare.
(3) Valoarea impozabili a clldirii se ajusteazi in funcfie de rangul
amplasatd clddirea, prin inmullirea valorii determinate conform tabelului
de corectie corespunzf,tor prevdzut in tabelul urmitor:

Nr.
crt Localitatea Zona in cadrul

localititii
Rangul
localititii

Coeficient de

corectie
I Piscu A IV 1,10

) Vames B 1.00

localitdlii gi zona in care este

din anexa lb cu coeficientul



n

(a) in cazul unei clSdiri care are perelii exteriori din materiale diferite , pentru stabilirea valorii impozabile
a clSdirii se identifica in tabelul din anexa la la prezenta hotir6re valoarea impozabila, corespunzatoare
materialului cu ponderea cea mai mare.
(5) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor

tuturor nivelurilor cladiri, inclusiv ale balcoanelor , logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda,
exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta , ale scarilor si teraselor neacoperite.
(6) Pentru determinarea suprafetei construite desfiqurate, in cazul cl6dirilor care nu pot fi efectiv
misurate pe conturul exterior, asupra suprafelei utile, se aplicd coeficientul de transformare de 1r4 .
(7) Valoarea impozabil5 a cl5dirii, determinatl potrivit alin. (1) - (6), se reduce in func(ie de anul
terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

- Cu 507o, pentru clidirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie 2022;
- Cu 307o, pentru clddirea care are o vechime cuprinsiintre 50 de ani gi 100 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie2022.
- Cu 107o, pentru clddirea care are o vechime cuprins6 intre 30 de ani gi 50 de ani inclusiv, la
data de I ianuarie2}22.

(S) in cazul cl6dirii la care au fost executate lucrdri de renovare majora (lucrari Ia structura de
rezistenta a cladiriio reconstituire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de
vedere fiscal, anul termindrii se actualizeazdo astfel cd acesta se considerd ca fiind cel in care a fost
efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in care , la
terminarea lucrarilor de renovare majora , valoarea cladirii creste cu cel putin 50olo fata de valoarea
acesteiala data inceperii executarii lucrarilor.

A.2 lmpozitul pe cladiri nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
(art.458 CF)

Art.3 (l) Pentru clSdirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor frzice, impozitul pe clddiri se

calculeazdprin aplicarea unei cote de 0,2%o asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5
ani anteriori anului de referinfE, depus la organul fiscal local pdndla primul termen de plata din
anul de referinli. in situalia depunerii raportului de evaluare dupd primul termen de plati din
anul de referinfd, acesta produce efecte incepdnd cu data de I ianuarie a anului fiscal urmdtor.
b) valoarea finald a lucrdrilor de construclii, in cazul clddirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori
anului de referin{I;
c) valoarea clidirilor carerezultddin actul prin care se transfer6 dreptul de proprietate,in cazul
clddirilor dob6ndite in ultimii 5 ani anteriori anului de referin![. in situalia in care nu este
precizat1, valoarea, se utilizeazd ultima valoare inregistratd inbaza de date a organului fiscal.
(2)lncazul in care valoarea clSdirii nu poate fi calculatd conform prevederilor de la alin. (1), impozitul
se calculeazd prin aplicarea cotei de Zoh asupra valorii impozabile determinate.
( 3) Pentru clddirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitAli din
domeniul agricol, impozitul pe clddiri se calculeaz6 prin aplicarea unei cote de 0r47o asupra valorii
impozabile a clSdirii.

A3. Calculul impozitului pe cladiri cu destinatia mixta aflate in proprietatea
persoanelor fizice (art.459 Gn

Art. 4 (1)in cazul clddirilor cu destinaiie mixtd aflate in proprietatea persoanelor frzice,
impozitul se calculeazi prin insumarea:



a) impozitului calculat pentru suprafala folositd in scop reziden[ial conform art.2;

b) impozitului determinat pentru suprafa[a folositi in scop nerezidenfial, indicati prin declaralie

pe propria rlspundere, qi cu condilia ca cheltuielile cu utilitdlile s6 nu fie inregistrate in sarcina

persoanei care desfdqoard activitatea economic6, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 3

urup,u valorii impozabile stabilite conform art.2, ftr[ a fi necesari stabilirea valorii prin

depunerea documentelor prevdzute la art. 3 alin. ( I ).

( 2) in cazul in care la adresa clddirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desftgoard nici o

activitate economicS, impozitul se calculeazi adecvat calculului impozitului pe cladiri rezidentiale , aflate

in proprietatea persoanelor fizice conform att.2.
(3) incazul clddirilor cu destinafie mixtd, cdnd proprietarul nu declard la organul fiscal suprafa[a

folosita in scop nerezidenfial, potrivit alin. (l) lit. b), impozitul pe clSdiri se calculeazd prin

aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art.2,,

B. Impozitul pe clidirile detinute de persoanele iuridice (art.460 CF)

Art.5 (1) Pentru clddirile rezidenliale aflate in proprietatea sau delinute de persoanelejuridice,

impozitul/ pe clidiri se calculeazi prin aplicarea unei cote de 0,27o asupra valorii impozabile a

clSdirii.
( 2 ) Pentru cl6dirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele juridice, impozitul

pe cladiri se calculeaz6 prin aplicarea unei cote de 0,270 asupra valorii impozabile a cl5dirii.
( 3 ; e.nt., clSdirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau delinute de persoanelejuridice, utilizate

pentru activitili din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clidiri se calculeazi prin aplicarea unei cote de

0,4oh asupra valorii impozabile a clSdirii.
( a) in caiul clldirilor cu destinafie mixti aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se

determini prin insumarea impozitului calculat pentru suprafala folositi in scop rezidenlial conform alin'

1 , cu impozitul calculat pentru suprafala folositi in scop nerezidenlial, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl6diri, valoarea impozabild a clddirilor aflate in proprietatea

persoanelorjuridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoteazd

impozituVtaxa qi poate fi:
a) ultima valoare impozabilS inregistrati in evidenple organului fiscal;

b) valoarea rcntltatddintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu

standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluirii;
c) valoarea finald a lucrdrilor de constructii, in cazul clddirilor noi, construite in cursul anului fiscal

anterior;
d) valoarea clidirilor care rezultd din actul prin care se transferd dreptul de proprietate, In situafia in
care nu este precizatd valoarea in documentele care atestd proprietatea, se utilizeazd ultima
valoare inregistratS inbaza de date a organului fiscal;
e) in cazul clSdirilor care sunt finanlate inbaza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultatd

dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare

a bunurilor aflate in vigoare la data evaluirii;
f; in cazul clidirilor pentru care se datoreazdtaxa pe cl6diri, valoarea inscrisd in contabilitatea

proprietarului clEdirii gi comunicatd concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare

sau de folosin!6, dupdcaz.
(6) Valoarea impozabild a clddirii se actualizeaz6 o dati la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a

clldirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate

in vigoare la dataevaludrii, depus la organul fiscal pdnd la primul termen de platd din anul de

referin!6. in situalia depunerii raportului de evaluare dupd primul termen de platd din anul de

referinld acesta produce efecte incepdnd cu data de I ianuarie a anului fiscal urm6tor.



(7 ) Prevederile alin. 6 nu se aplicd in cazul clidirilor care apa(in persoanelor fa!6 de care a fost
pronuntati o hot6r6re definitivi de declangare a procedurii falimentului.

Prevederile alin. 6 nu se aplicd in cazul cl6dirilor care sunt scutite de la plata impozitului/taxei pe
cladiri potrivit aft.456, al.(1) din Codul fiscal.
(8) In cazul in care proprietarul clidirii nu a actualizat valoarea impozabild a cl6dirii in ultimii 5 ani
anteriori anului de referin!6, cota impozitului/taxei pe clddiri este 5%.
(9 ) in cazul in care proprietarul clddirii pentru care se datoreazdtaxa pe clidiri nu a actualizat valoarea
impozabi16 in ultimii 5 ani anteriori anului de referin!6, diferenla de taxa fa16 de cea stabilitd conform
alin. (l) sau (2), dupi caz, va fi datoratd de proprietarul cl6dirii.

C. Declararea. dobindirea. instriinarea si modificarea clidirilor (art.461 CF)

Art.6 (1) Impozitul pe cl6diri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate
clddirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2)in"-u1dobanlanu1ui,proprietaru1acesteiaareobligafias5
depuni o declara{ie Ia organul fiscal local in a clrui razl teritoriall de competen(I se aflI clidirea,
in termen de 30 de zile de la data dobAndirii gi datoreazd impozit pe clSdiri ?ncepAnd cu data de !
ianuarie a anului urmitor.
(3) Pentru clidirile nou-construite, data dobindirii clidirii se consider6 dupi cum urmeazl:
a) pentru clddirile executate integral inainte de expirarea termenului prevdzut in autorizalia de construire,
data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tArziu de 15 zile de la data terminirii efective
a lucrlrilor;
b) pentru clEdirile executate integral latermenul prevdzutin autorizalia de construire, data din aceasta, cu
obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receplie in termenul prevSzut de lege;
c) pentru clddirile ale cdror lucrdri de construclii nu au fost finalizate la termenul previzut in autorizalia
de construire gi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitnlii autorizaliei, in condiliile legii, la data
expiririi acestui termen gi numai pentru suprafafa construitd desfrgurati care are elementele structurale de
bazdale unei cl6diri, in speli pereli gi acoperig. Procesul-verbal de receplie se intocmegte la data expirdrii
termenului prevdzut in autorizalia de construire, consemnAndu-se
stadiul lucrdrilor, precum gi suprafala construit6 desfbguratl in raport cu care se stabilegte impozitul pe
clSdiri.
(4) Declararea clidirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritltilor
administratiei publice locale reprezinti o oblisatie lesali a contribuabililor care detin in
prgprietate aceste imobile. chiar dacl ele au fost executate flri autorizatie de construire.
(5)ln cazul in care dreptul de proprietate asupra unei clSdiri este transmis in cursul unui an fiscal,
impozitul va fi datorat de persoana care deline dreptul de proprietate asupra cl5dirii la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instrlineazi.
(6) in cazul extinderii, imbundtdlirii, desfiinprii pa(iale sau al altor modificdri aduse unei clSdiri
existente, cu destinalie nerezidenliald., care determinS cre$terea sau diminuarea valorii impozabile a
cladirii cu mai mult de 25%o, proprietarul are obligalia sd depunl o noud declaralie de impunere la organul
fiscal local in a cirui razd,teritoriald de competenld se afl6 cl6direa, in termen de 30 de zile de la data
modificirii respective gi datoreazd impozitul pe clddiri determinat in noile condilii incepAnd cu data de I
ianuarie a anului urmltor.
(7 ) In cazul desfiinldrii unei clddiri, proprietarul are obligalia sd depund o nou6 declarafie de impunere la
organulfiscallocalinacdruiruzdleritorial6decompeten1aSeafl6cl5direa,in@
data demolirii sau distrugerii qi inceteazi sd datoreze impozitul incep6nd cu data de 1 ianuarie a
anului urmitor, inclusiv in cazul clddirilor pentru care nu s-a eliberat autorizalie de desfiinlare.
(8 ) Daci incadrarea clddirii in func{ie de rangul localitSlii gi zoni se modificd in cursul unui an sau in
cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe cl6diri, impozitul se

calculeazd conform noii situalii incepAnd cu data de I ianuarie a anului urmdtor.



(9) in cazul clddirilor [a care se constatd diferenle intre suprafelele inscrise in actele de proprietate 9i

situalia real6 rezultatd din mdsurdtorile executate in condiliile Legii cadastrului qi a publicitdlii imobiliare
nr.711996, republicatA, cu modific6rile gi completdrile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se

au in vedere suprafeiele care corespund situaliei reale, dovedite prin lucrdri de cadastru. Datele rezultate

din lucririle de cadastru se inscriu in evidenlele fiscale, in registrul agricol, precum qi in cartea funciari,
iar impozitul se calculeazd conform noii situalii incepAnd cu data de 1 ianuarie a anului urmitor celui
in care se inregistreazi lucrarea de cadastru la oliciile de cadastru si publicitate imobiliari, ca

anexl la declaratia fiscalI.
(10) in cazul unei clldiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga duratd a

acestuia se aplicd urmitoarele reguli:
a) impozitul pe clddiri se datoreazd de locatar, incepdnd cu data de I ianuarie a anului urm6tor celui in
care a fost incheiat contractul;
b) in cazul tncetirii contractului de leasing, impozitul pe clEdiri se datoreazS de locator, incepAnd cu data

de I ianuarie a anului urmitor incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente
similare care atesti intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atAt locatorul, cAt gi locatarul au obligafia depunerii declaraliei fiscale la organul fiscal local in a cirui
razd de competenlA se afld clddirea, in termen de 30 de zile de la dala finalizdrii contractului de leasing

sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestd intrarea

bunului in posesia locatorului ca urrnare a rezilierii contractului de leasing insolitd de o copie a acestor

documente.
(11 ) in cazul clddirilor pentru care se daloreazdtaxa pe cl6diri, in temeiul unui contract de concesiune,

inchiriere, administrare ori folosinl6 care se referd la perioade mai mari de o lund, titularul dreptului de

concesiune, inchiriere, administrare ori folosinld are obligalia depunerii unei declaralii la organul fiscal

local pdnd la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare intr6rii in vigoare a contractului.
(12) in cazul clSdirilor pentru care se daloreazdtaxa pe cl6diri, in temeiul unor contracte de concesiune,

inchiriere, administrare ori folosinli care se referd la perioade mai mici de o lun5, persoana de drept
public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinli are obligafia s6 depund o

declaralie la organul fiscal local, pAnd la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare intrdrii in vigoare a

contractelor, la care anexeazd, o situalie centralizatoare a acestor contracte.

( l2r) tn cazul clSdirilor pentru care se datorcazd taxa pe cl6diri, in temeiul unui contract de

concesiune, inchiriere, administrare ori folosinfi care se refer[ la perioade mai mari de un an,

titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinld are obligafia depunerii
unei declarafii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intririi in vigoare a
contractului gi datoreazLtaxa pe clddiri incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor.
( 13) in cazul unei situalii care determind modificarea taxei pe clddiri datorate, persoana care datoreazd

taxa pe clidiri are obligafia si depuni o declaratie la organul fiscal local in a cdrui razi teritorialS de

competentd se afl6 clidirea, pAni la data de 25 a lunii urmitoare celei in care s-a inregistrat situalia
respectivS.
( 14) Declararea clidirilor in scop fiscal nu este conditionatd de inregistrarea acestor imobile la oficiile de

cadastru gi publicitate imobiliar6.
( 15) Depunerea declarafiilor {iscale reprezintl o obligafie qi in cazul persoanelor care beneficiazi
de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clidiri.

D. Plata impozitelor si taxelor pe cladiri (art.462 GF)

Lrt.7 (1) Impozitul pe clidiri se pldtegte anual, in dou6 rate egale, p6ni la datele de 31 martie si 30

septembrie. inclusiv.
(2)Pentru plata cu anticipalie a impozituluil taxei pe clSdiri, datorat/e pentru intregul an de cdtre

contribuabili, pdnd la data de 31 martie a anului respectiv, se acordd o bonificafie de l0o/o.



A

(3) Impozitul pe clSdiri. datorat acelLriagi buget local de catre contribuabili, de pAnI la 50lei inclusiv, se
plStegte integral pAnI la primul termen de platd.
(4) [rr cazul ittcare contribuabilul delinein proprietate mai multe clSdiri amplasate perazaaceleiaqi
unit{li administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) gi (3) se referi la impozitul pe cladiri cumulat.
(4 In cazul contractelor de concesiune. inchiriere. administrare sau folosin!5, care se ref'era la o
perioadi mai mare de un an. taxa pe cladiri se plAte$te allual, in doud rate egale, pAnd la datele de
3l rnartie gi 30 septembrie, inclusiv.
( 5) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinld, care se referd la perioade
rrai rrrari de o lund. taxa pe cladiri se plateqte luuar, pdnl la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare
fiecdrei luni din perioada de valabilitate a corltractului, de cdtre concesionar. locatar, titularul dreptuli.ri de
administrare sau de folosinta.
(6) irr cazr-rl contractelor.u.. r. referd la perioade mai mici de o lund, persoana juridicd de drept public
care transrnite dreptul de concesiune, inchiriere, adntinistrare sau folosin!6 colecteazd taxa pe cl6diri de la
concesionari. locatari, titularii dreptr"rlui de adrninistrare sau de folosinla gi o varsd lur,ar, pinl la data de
25 inclusiv a lunii urmdtoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

E. Scutiri (art.456 CF)

art. 456 din Leeea 22712015 si a leeislatiei in vieoare. Scutirea sau reducerea de Ia plata
imoozitului/taxei. se aplicl incep6nd cu data de I ianuarie a anului urmitor celui in care
persoana depune documentele iustificative.
(2) Consiliul local poate adopta prin hotlrire alte scutiri si facilitlti fiscale nrevlzute in art. 456.
al.(2) din Codul fiscal" precum si criterii si proceduri proprii de acordare a acestora.

CAPITOLUL II
IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN

A. Requli senerale (art.463 GF)

Art. 9 (1) Orice persoan6 care are in proprietate teren situat in Rom0nia datorcazd,pentru
acesta un impozit anual, exceptdnd cazwile in care in legislatia in vigoare se prevede altfel.
(2 ) Pentru terenurile proprietate publici sau privatd a statului ori a unit[1ilor administrativ -
teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinfd, dupd caz,oricaror
entitAti, altele decdt cele de drept public, se stabile$tetaxape teren, care se datoreazd,de
concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinld, dup6 caz,in conditii
similare impozitului pe teren. in cazul transmiterii ulterioare altor entitfltri a dreptului de
concesiune, inchiriere, administrare sau folosin{d asupra terenului, taxa se datoreazdde persoana
care are relafia contractuald cu persoana de drept public.
( 3 ) Impozitul pe teren prevdzutla al.(l), precum gi taxa pe teren prevdzutd laal.(2) se datoreaz6
citre bugetul local al comunei Piscu.
( 4 ) In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare
sau folosinld ce se referd la perioade mai mari de o lun[, taxa pe teren se stabilegte proporlional
cu numdrul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori
folosin[6. Pentru fracfiunile mai mici de o lun6, taxa se calculeazd,propor(ional cu numlrul de
zile din luna respectivS.



in cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare

sau folosinld ce se referd la perioade mai mici de o lund, taxa pe teren se datoreazd propo(ional
cu numSrul de zile sau de ore prevdzute in contract.
( 5 ) Pe perioada in care pentru un teren se pldteqte taxa pe teren, nu se datoreazdimpozitul pe

teren.
in cazul in care pentru o suprafala de teren proprietate publicd sau privat[ a statului ori a

unitalii administrativ - teritoriale se datoreazdimpozit pe teren, iar in cursul unui an apar situa[ii
care determinS datorarea taxei pe teren, diferenla de impozit pentru perioada pe care se datoreazd

taxa se compenseazd sau se restituie contribuabilului in anul fiscal urmdtor.

( 6) in cazul terenului care este deiinut in comun de doufl sau mai multe persoaner-fiecare

proprietar datoreazfl impozit pentru partea din teren aflatdin proprietatea sa. in cazul in

care nu se pot stabili pdrfile individuale ale proprietarilor ?n comun, fiecare proprietar in comun

datoreazd o parte egal6 din impozitul pentru terenul respectiv.

B. Galculul impozitului si taxei pe teren intravilan (art.465 GF)

Art. 10 ( I ) Impozitul si taxa pe teren se stabilegte lu6nd in calcul suprafala terenului, rangul localitAlii in
care este amplasat terenul, zona gi categoria de folosinfd a terenului, conform incadririi flcute de

consiliul local Piscu.
(2) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de

folosinfE terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabilegte prin inmultirea suprafe[ei

terenului, exprimati in hectare, cu suma corespunzdtoare prevdzutd in urmdtorul tabel:

Nr.
crt. Localitatea

Zonain cadrul
localitlfii

Rangul in
cadrul
localitltii

lei/ha

1 Piscu A IV 889

2 Vames B 711

(3) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altE

catesorie de folosinld decdt cea de terenuri cu construclii, impozitulltaxa pe teren se stabilegte

prin inmullirea suprafefei terenului, exprimatd in hectare, cu suma corespunzdtoare prevdzutd la

alin. (4), iar acest rezultat se inmulleqte cu coeficientul de corectie corespunzdtor prevdzut la
alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului ltaxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul
urmdtor, exprimate in lei pe hectar:

Nr.
crt.

Zona
Categoria de folosinfi

Zona A ZonaB

I Teren arabil 28 2t

2 PdEr-rne 2l l9

J FAneald 2t 19

4 Vie 46 35



5 Livada 53 46

6 Pddure sau alt teren cu vegetalie
forestierd

28 21

7 Teren cu ape t5 IJ

8 Drumuri si cai ferate 0 0

9 Neproductiv 0 0

(5) Sr-una stabilita conform al.(4) se inrlullegte cu coeficientul de corec{ie previzut
Rangul localitifii Coeficientul de corecfie

IV 1,10
V 1,00

n r-rrrndtorul tabel:

(6) Ca exceptie de la prevederile alin. (3) - (5), in cazul contribuabililor persoane iuridice,
pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altd categorie de folosinld
dec6t cea de terenuri cu construclii, impozitul/taxa pe teren se calculeazd conform prevederilor
alin. (7) numai dacd indeplinesc cumulativ urmdtoarele condilii:
a) atprevdzut in statut, ca obiect de activitate, agriculturd;
b) au inregistrate in evidenla contabild pentru anul fiscal respeectiv, venituri gi cheltuieli din desl[gurarea

obiectului de activitate prevdzut Ia lit.a).

Art.11 (1) in cazul unui teren amplasat in extravilan , impozitulltaxa pe teren se stabilegte
prin ?nmullirea suprafetei terenului, exprimatd in hectare, cu suma corespunzdtoare prev[zutd
in a^nexa lc, inmulliti cu coeficientul de coreclie corespunz[tor prev[zut la anexa lb.
(2) ln cazul terenurilor apa(inAnd cultelor religioase recunoscute oficial in nornania gi asocialiilor
religioase, precum gi componentelor locale ale acestora, cu exceplia suprafelelor care sunt folosite
pentru activit6ti economice, valoarea impozabil6 se stabilegte prin asimilare cu terenurile
neproductive.
(3) inregistrareain registrul agricol a datelor privind clddirile gi terenurile, a titularului dreptului
de proprietate asupra acestora, precum gi schimbarea categoriei de folosinfi se pot face numai pe
bazdde documente, anexate la declarafiafdcutd sub semndtura proprie a capului de gospoddiie
sau, in lipsa acestuia, a unui membru
major al gospod[riei. Procedura de inregistrare gi categoriile de documente se vor stabili prin
norrne metodologice.

c. Declararea si datorarea impoziturui si a taxei pe teren (466 GF)

Art. 12 ( 1) Impozitul pe teren este datorat pentru ?ntregul an fiscal de persoana care are in
proprietate terenul la data de 3l decembrie a anului fiscal anterior.
(2 ) In cazul dobindirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sd
depuni o noul declara(ie de impunere la organul fiscal local in a clrui razd,teritoriali de
competenld se afl6 terenul, in termen de 30 de zile de Ia data dob6ndirii, gi datoreaz[ impozit pe
teren incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor.



( 3 ) in cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an

fiscal, impozitul este datorat de persoana care de{ine dreptul de proprietate asupra terenuh"ri la
data de 3l decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instriineazl.
(4)Dacd incadrarea terenuluiin func{ie de rangul localitafii qi zond se modific6 in cursul unui an

sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren,
impo^zitul se calculeazd conform noii situalii incepdnd cu data de I ianuarie a anului urmdtor.
(5 ) In cazul modificirii categoriei de folosinffl a terenului, proprietarul acestuia are
obliga(ia sd depund o noui declara(ie de impunere la organul fiscal local in a cdrui razd.

teritoriald de competenfd se afl6 terenul, in termen de 30 de zile de la data modificdrii folosin{ei,
gi datoreazd impozitul pe teren conform noii situaliiincepdnd cu data de 1 ianuarie a anului
urmltor.
ffiGrrl terenurilo r la care se constatd diferenle intre suprafelele inscrise in actele de
proprietate qi situalia real[ rezultatd din mdsurdtorile executate in condiliile Legii nr. 711996,
republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au
in vedere suprafelele care corespund situaliei reale, dovedite prin lucrdri de cadastru. Datele
rczultate din lucrdrile de cadastru se inscriu in eviden[ele fiscale, in registrul agricol, precum gi in
cartea funciarS, iar impozitul se calculeazd conform noii situafii incepind cu data de I
ianuarie a anului urm6tor celui in care se inregistreazd la organul fiscal local lucrarea
respectivd, ca anexS la declarafia fiscal6.
(7) Incazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga duratd a
acestuia se aplicl urmitoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datoreaz[ de locatar, incepdnd cu data de I ianuarie a anului urmdtor
celui in care a fost incheiat contractul;
b) in cazulin care contractul de leasing financiar inceteazd altfel dec6t prin ajungerea la
scadenfS, impozitul pe teren se datoreazi de locator, incepdnd cu data de I ianuarie a anului
urmdtor celui in care terenul a fost predat locatorului prin incheierea procesului-verbal de
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atest6 intrarea bunuluiin posesia
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) at6t locatorul, cat Si locatarul au obliga(ia depunerii declarafiei fiscale la organul fiscal local in
a cirui razd de competenf[ se afl[ terenul, in termen de 30 de zile de la data finalizirii
contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor
documente similare care atestS intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing insolitd de o copie a acestor documente.
( 8) in cazul terenurilor pentru care se datoreazdtaxa pe teren, in temeiul unui contract de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinfd care se referd la perioade mai mari de o lun6,
titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosin{6 are obliga!ia depunerii
unei declaratii la organul fiscal local pdnd la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare intrdrii in
vigoare a contractului.
(9) In cazul terenurilor pentru care se datoreazdtaxa pe teren, in temeiul unor contracte de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinf6 care se referl la perioade mai mici de o lund,
persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori
folosinfd are obligalia sd depund o declara[ie la organul fiscal local, pdn6 la data de 25 inclusiv a
lunii urmdtoare intr[rii in vigoare a contractelor, la care anexeazd o situa[ie centralizatoare a
acestor contracte..
(10) in cazul unei situalii care determind modificarea taxei pe teren datorate, persoana care
datoreazdtaxa pe teren are obligafia s[ depunl o declara{ie la organul fiscal local in a cirui



razil teritoriall de competen(I se aflI terenul, pfln5 Ia data de 25 a lunii urmitoare celei in
care s-a inregistrat situa{ia respectiv5.
( 1 1) Declararea terenurilor in scop fiscal nu este condilionatd de inregistrarea acestor terenuri la
oficiile de cadastru gi publicitate imobiliari.
( l2) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinti o oblisatie si in cazul persoanelor care
beneficiazi de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

D. PLATA IMPOZITULUI Sl A TAXEI PE TEREN (art. 467 CF)

Art. 13 (l) Impozitul pe teren se pldteqte anual, in doul rate egale, pdni la datele de 3l martie
si 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipa{ie a impozitului pe terenul intravilan , datorat pentru intregul an
de citre contribuabili, p0ni Ia data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordd o
bonifica{ie de 10'h.
( 3) Pentru plata cu anticipafie a impozitului pe terenul extravilan , datorat pentru intregul an
de cdtre contribuabili, pAnI Ia data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordd o
bonificalie de 5 %..
(4) Impozitul pe teren, datorat aceluiaqi buget local de c6tre contribuabili, persoane fizice gi
juridice, de pinE la 50 lei inclusiv, se plitegte integral pdndlaprimul termen de platd.
(5) In cazulin care contribuabilul define ?n proprietate mai multe terenuri amplasate peraza
aceleiaqi unit6li administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) gi (3) se referi la impozitul pe teren
cumulat.
(6) in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinfd, care se referd la
perioade mai mari de o lund, taxa pe teren se pl[tegte lunar, pAnI la data de 25 inclusiv a Iunii
urmdtoare fiecdrei luni din perioada de valabilitate a contractului, de cdtre concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosinld.
(7) In cazul contractelor care se refer6 la perioade mai mici de o lund, persoana juridicd de drept
public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinld colecteazdtaxa
pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinfd pi o varsl
lunar, pdnd la data de 25 inclusiv a lunii urmltoare fiecdrei luni din perioada de valabilitate a
contractului.

E.Scutiri (art.464 CF)

anuarle a an
celui in care persoana depune documentele iustificative.

te in hotlrffre

CAPITOLUL III

A. REGULI GENERALE (art.468 CF)



Art. 15 (1) Orice persoan[ care are in proprietate un mij loc de transport care trebuie
inmatriculat/inregistrat in Romdnia datoreazd un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu

exceplia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.
(2) lmpozitul pe mijloacele de transport se datoreazd pe perioada cit mijlocul de transport este

inmatriculat sau inregistrat in Romfinia.
(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plitegte la bugetul local al unit[lii administrativ-

teritoriale unde persoana iqi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupdcaz, comuna Piscu.

(a) in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe

intreaga duratd a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreazd de locatar.

B. CALCULUL IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (aTt.47O CF)

Art. 16 (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeazd in funcfie de tipul mijlocului de

transport, conform celor prevdzute in prezentul capitol.
(2)In cazul oricdruia dintre urmdtoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se

calculeazd in funcfie de capacitatea cilindricl a acestuia, prin inmullirea fiecdrei grupe de 200

cm3 sau fracliune din aceasta cu suma corespunzdtoare din tabelul urmdtor:

(3) transport ibride, pozt 5lYo,
consiliului local.
( a ) in cazul unui ataq, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele
respective.

Nr.
crt. Miiloace de transport cu tractiune mecanica

leilan/200cm'
sau fracfiune

I. Vehicule inmatriculate (lei /200cm' sau fractiune din aceasta)

1. Motociclete, triciclr-rri, cvadricicluri qi autotr"rrisme cu 8
capacitatea cilindrica de pAnd la 1.600 cmc, inclusiv

8

., Motociclete. tricicluri, cvadricicluri qi autoturisme cu 8
capacitatea cilindricd de peste 1.600 cmc

9

3. Autoturisme cu capac tatea c ndricd intre 1601 cmc - 2000cmc nclusiv 18

4. Autoturisme cu capac tatea c ndricS intre 2001 cmc - 2600cmc nclusive 1','

5. Autoturisme cu capacitatea c ndricd intre 2601 cmc - 3000cmc nclusiv 144
6. Autoturisme cu capacitatea c ndrici de peste 3001cmc 290
1 Autobuze, autocare, microbuze 24

8. Alte autovehicule cu masa totald maximi autorizatd de pdni la 12 tone inclusiv 30

9. Tractoare inmatriculate 18

II Vehicule inregistrate

1

Vehicule cu capacitatea cilindrica Lei /200crn'

Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4800 cmc 4

Vehicule cu capacitatea cilindrica > 4800cmc 6

Vehicule fara capacitate ci I indrica evidentiata 100 lei

cazul miiloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 500%, conform hotdrArii



(5 ) in cazul unui autovehicul de transpoft de marfh cu masa totalS autori zat6, egaldsau lll&i mafe de
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzdtoare prevdzutl in anexa I
d laprezenta hotarare .

(6) In inlelesul prezentului articol, capacitatea cilindricd sau masa totald maximd autorizatd a unui mijloc
de transport se stabilegte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizilie .ru un
alt document similar.

C .Declararea si datorarea impozitului pe miiloacele de transport
hrt.471 CFI
Art.17 (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana
care deline dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat ?n
Romdnia la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2)in cazul dobdndirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligalia s[ depund o
declaralie la organul fiscal local in a cirui razd,teritorialI de competen[d are domiciliul, sediul
sau punctul de lucru, dupd,caz, in termen de 30 de zile deladatadobdndirii gi datoreaz[ impozit
pe mijloacele de transport incepdnd cu data de I ianuarie a anului urm6tor ?nmatricullrii sau
inregistrlri i mij locului de transport.
(3) In cazul in care mijlocul de transport este dobdndit in alt stat decdt Romdnia, proprietarul

acestuia are obligalia s[ depund o declarafie la organul fiscal local in a cirui razdieritoriala de
competen{[ are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupd caz,in termen de 30 de zile de la
data eliberdrii cdrlii de identitate a vehiculului (CIV) de c[tre Registrul Auto Romdn gi datoreaz[
impozit pe mijloacele de transport incepdnd cu data de I ianuarie a anului urmdtor inmatricularii
sau ?nregistrlrii acestuia in Romdnia.
(4) In cazul radierii din circula{ie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligafia si
depunl o declarafie la organul fiscal in a clrui razi teritoriali de competenfi igi are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupi caz, in termen de 30 de zile de ia data radierii,
9i-inceteazi-sIdatorezeimpozitulincepflndcudatade1ianu
( 5 ) In cazul odcdrei situalii care conduce la modificarea impozitului pe *i:iour.t. O" transport,
inclusiv schimbarea domiciliului. sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligalia
-I"rrdepunerii
ruzd.teri

vire Ia mijlocul de transport la orqanul fiscal local pe a
unctul uslv

modificarea survenitS, qi datorea zd impozitul pe mijloacele de transport stabilit in noile
condifii incep6nd cu data de I ianuarie a anului urmltor.
( 6 ) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
intreaga durati a acestuia se aplicd urmdtoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreazd de locatar incepdnd cu data de I ianuarie a
anului urmitor incheierii contractului de leasing financiar, p6ni ta sfirgitul anului in
cursul ciruia inceteazl contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligalia depunerii declaraliei fiscale la organul fiscal local in a c6rui razd de
competen{d se inregistreazdmijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data procesului-
verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestd intraria bunului in
posesia locatarului, insolitb de o copie a acestor documente;
c) la incetarea contractului de leasing, atdt locatarul, cdt gi locatorul au obligalia depunerii
declaraliei fiscale la consiliul local competent, in termen de 30 de zile de lidataincheierii
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea
bunului in posesia locatorului, insoliti de o copie a acestor documente.



(7 ) Depunerea declarafiilor fiscale reprezintd o obligalie gi in cazul persoanelor care beneficiazd
de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.
(8) Operatorii economici, comercianfi auto sau societdfi de leasing, care inregistreazd ca stoc de

marfE mijloace de transport, cumpdrate de la persoane fizice din Romdnia qiinmatriculate pe

numele acestora, au obligalia sd radieze din evidenla Direcfiei Regim Permise de Conducere qi

inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) mijloacele de transport de pe numele foqtilor proprietari.

D. Plata impozitului (art.472 CF)
Art. 18 (l) Impozitul pe mijloculde transport se pldtegte anual, in doud rate egale, pdnd la
datele de 3l martie qi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an

de c6tre contribuabili, pdn[ [a data de 31 martie a anului respectiv inclusiv. se acord[ o
bonificatie de 107o.

a. (3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaqi buget local de cdtre contribuabili,r \ persoane fizice qijuridice, de pdn[ la 50 lei inclusiv, se plStegte integral pdnd la primul termen
de plat[. in cazulin care contribuabilul deline in proprietate mai multe mijloace de transport,
pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiagi unitali administrativ-teritoriale,
suma de 50 lei se referd [a impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

D. Scutiri (art.469 CF)

Art. 19 (1) Scutirile de la plata impozitelor si taxelor pe miloacele de transport se acorda in
baza prevederilor *t. 469 din Legea 22712015 si a legislatiei in vigoare.
(2) Consiliul local poate adopta prin hotirire alte scutiri fli facilitifi fiscale previzute in
art 469. al.(2) din Codul fiscal. precum Si criterii Fi proceduri pronrii de acordare a
acestora.

CAPITOLUL IV
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR. AVIZELOR SI A

AUTORIZATIILOR (art. 473-474 CF)

Art.20 (1) Orice persoand care trebuie sd ob[ind un certificat, un aviz sau o autorizatie
men[ionatd in prezentul capitol trebuie s5 pldteascd o taxd la compartimentul de specialitate al
autoritdtii administrafiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autoriza{ia
necesar6.
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zond rurald este egali cu 50% din
taxa stabilitd pentru mediul urban prevazuta art. 474, al.(l) din Legea 22712015, conform
urmdtorului tabel:

Suprafa(a pentru care se ob{ine
certificatul de urbanism, in mediul rural -lei-
Pini la 150 mp J

Intre 151 si 250 mp JrJ
Intre 251 si 500 mp 415



n

Intre 501 si 750 mp 6
Intre 751 si 1000 mp 7
Peste 1000 mp 7 + 0,005 lei /mp pentru fiecare mp

care deplge$te l,000mp

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egald cu30%o din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autoriza{iei initiale.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cdtre comisia de urbanism gi amenajarea
teritoriului, de cdtre primari se stabilegte de consiliul local in sumd de 15 lei.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clddire rezidential5 sau clSdire-
anexd este egal6 cu 0,57o din valoarea autorizatd a lucr[rilor de construcfii.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii dec6t cele menfionate
la punctul precedent este egal6 cu lYo din valoarea autorizatd, a lucrdrilor de construclie, inclusiv
valoarea instala[iilor aferente.
(7) Pentru taxele prevdzute la alin (5) si (6) stabilite pebazavalorii autorizate a lucr[rilor de
construc[ie se aplicd urmStoarele reguli:
a) taxa datoratd se stabilegte pe baza valorii lucrlrilor de construcfie declarate de persoan a care
solicit5 autorizatia qi se pldteqte inainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxaprevdzutl la alineatul (6), valoarea reald a lucrdrilor de constructie nu poate fi mai
micd dec6t valoarea impozabild a clddirii stabilita stabilita conform art.457 din Legea 22712015 ;
c) in termen de l5 zile de la data finalizdrii lucrdrilor de construc{ie, dar nu mai tdrziu de 15 zile
de la data Ia care expir[ autoriza{ia respectiv6, persoana care aoblinut autorizaliatrebuie s6
depund o declarafie privind valoarea lucrdrilor de construcfie la compartimentul de specialitate al
UAT Comuna Piscu ;

d) pAnd in cea de-a 1 5-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situa(ia finala privind valoarea
lucrlrilor de construc{ii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale
are obliga[ia de a stabili taxa datoratd pebazavalorii reale a lucrdrilor de construc(ie;
e) pdnd in cea de-a l5-a zi, inclusiv, de la datala care compartimentul de specialitate al
autoritAtii administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxi, trebuie pl6tit[
orice diferentd de taxi datorat6 de cdtre persoana care aprimit autorizaliasau orice diferenla de
taxd care trebuie rambursatd de autoritatea administra{iei publice locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizafii de construire este egall cu 30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza\iei iniliale.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizafiei de desfiinfare, totald sau pa(ial[, a unei construcfii este
egal6 cu 0,17o din valoarea impozabil6 stabilit6 pentru determinarea impozitului pe cladiri,
aferent6 pdrfii desfi inlate.
(10) Taxa pentru eliberarea autoriza{iei de foraje sau excavlri necesare lucrarilor de
cercetare gi prospectare a terenurilor in etapa efectudrii studiilor geotehnice gi a studiilor privind
ridicdrile topografice, sondele de gaze,petrol gi alte excavdri se datoreazd de c6tre titularii
drepturilor de prospecliune gi explorare gi se calculeazd, prin inmul{irea numirului de metri
pfltra{i de teren ce vor fi efectiv afecta{i la suprafa{a solului de foraje gi excaviri cu 8 lei.
(11) In termen de 30 de zile de la finalizarea fozelor de cercetare qi prospectare, contribuabilii au
obligalia sd declare suprafata efectiv afectatd de foraje sau excavdri, iar in cazulincare aceasta
diferd de cea pentru care a fost emis6 anterior o autoriza(ie, taxa aferentd se regulariz eazd astfel
inc6t sd reflecte suprafala efectiv afectatd.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizaliei necesare pentru lucrdrile de organizare de gantier in



vederea realizdrii unei construcfii, care nu sunt incluse in altd autoriza\ie de construire, este egal6
cu 3o/o din valoarea autorizatd, a lucrdrilor de organizare de gantier.
(13) Taxa pentru eliberarea autorizafiei de amenajare de tabere de corturi, cdsu[e sau rulote ori
campinguri este egald cu 2Yo din valoarea autorizatd" a lucrdrilor de constructie.
(14) Taxa pentru autorizarea amplas[rii de chiogcuri, containere, tonete, cabine, spa!ii de
expunere, corpuri gi panouri de afiqaj, firme gi reclame situate pe cdile gi in spaliile publice este
de 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru p1firat de suprafalS ocupatd de construc(ie.
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizafii privind lucrdrile de racorduri gi branqamente la re{ele
publice de apd, canalizare, gaze,termice, energie electricd, telefonie giteleviziune prin cablu se
stabileqte de consiliul local gi este de l3 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturd stradald qi adresd se stabilegte de c[tre
consiliile locale in sumd de 9 lei.

Taxa pentru eliberarea autorizafiilor pentru desflqurarea unor activitilin lart.ais cr;

Art. 2l (l)Taxa pentru eliberarea autoriza{iilor sanitare de funcfionare este stabilitl de
consiliul local in sumi 20 lei.
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producdtor este de 60 lei, respectiv
20lei pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
(3) Persoanele a clror activitate este inregistratl in grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 -
Baruri gi alte activitdti de servire a b[uturilor gi 932 - Alte activit6ti recreative gi distractive
potrivit Clasificdrii activitStrilor din economia nafional[ - CAEN, actualizatd,prin Ordinul
pregedintelui InstitutuluiNafional de Statisticd,nr.33712007 privind actualizareaClasificdrii
activitAtilor din economia nafionald - CAEN, datoreazi, bugetului local al comunei, ?n a cdrui
ruzd administrativ-teritoriald se desfEgoar6 activitatea, o taxil pentru eliberarea/vizarea anuali
a attoriza[iei privind desfiqurarea acestor activit[fii, in funcfie de suprafa{a aferent6
activitdlilor respective, in sumd de:
a) 500 lei, pentru o suprafafd de pdn6 la 500 mp sau mai mari;

n (4) Autoriza{ia privind desfEgurarea activitdtilor prevazute la al. (3) , in cazulin care persoana
indeplinegte condiliile prev[zute de lege, se emite de cdtre Primarul comunei Piscu.

Scutiri
Art.22 Scutirile de la plata impozitelor si taxelor pentru eliberarea autorizatiilor pentru
desfasurarea unor activitati se acorda in in baza prevederilor art.476 din Legea
22712015 si a legislatiei in vigoare.
(2) Consiliul local noate adopta prin hotirflre alte scutiri Fi facilitlti fiscale prevlzute in
art. 476. al.(2) din Codul fiscal, precum si criterii si proceduri proprii de acordare a
acestora.



CAPITOLUL V
TAXA PE

hrl.477l

Art.23 (1) Orice persoand care beneficiazd de servicii de reclamd qi publicitate ?n RomAnia ?n

baza unui contract sau a unui alt fel de infelegere incheiatd cu altd persoand datoreazd plata taxei
previzute in prezentul articol, cu excepfia serviciilor de reclam[ gi publicitate rcalizate prin
mijloacele de informare in mas[ scrise gi audiovizuale.

(2) Taxa pentru servicii de reclamd Si publicitale se calculeazdprin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamd gi publicitate. Cota taxei este de 3%.

(3) Taxa pentru aliSaj tn scop de reclamd Si publicitale se calculeazdanual prin inmullirea
numdrului de metri pdtrali sau de fracliuni de metru pdtrat a suprafelei afigajului cu suma
stabilit[ de consiliul local, astfel:
a) ?n cazul unui afigaj situat in locul in care o persoand deruleaz[ o activitate

economic[ suma este de 32 lei/mp sau fracliune de metru pdtrat .

b) ?n cazul oricdrui alt panou, afiqaj sau structura de afigaj pentru reclamd
gi publicitate suma este de 23lei/mp sau frac{iune de metru pdtrat.

Scutiri
Lrt.24 Scutirile de la plata impozitelor si taxelor pentru servciile de reclama se acorda in
inbaza prevederilor art. 479 din Legea 22712015 si a legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL VI
IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art.25 (1) Orice persoand care organizeazA o manifestare artistic[, o competilie sportivS
sau altd activitate distractivd in RomAnia are obligafia de a pl6ti impozitul prevdzut in prezentul
capitol, denumit ?n continuare impozitul pe spectacole.
(2) lmpozitul pe spectacole se calculeazd, prin aplicarea cotei de impozit la suma ?ncasat[ din
vdnzarea biletelor de intrare gi a abonamentelor.
(3) Cota de impozit este :

a) 2%o,in cazul unui spectacol de teatru, balet, operd, operetS, concert filarmonic sau altd
manifestare muzicald,,prczentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competifie sportivi internd sau interna{ional[;

b) 5% in cazul oricErei altei manifestiri artistice dec6t cele enumerate la lit. a).

Plata impozitului

Art. 26 (1) Impozitul pe spectacole se plStegte lunar pini la data de 10, inclusiv, a lunii
urmltoare celei in care a avut loc spectacolul.



(2) Orice persoand care datoreazdimpozitul pe spectacole are obligafia de a depune o declaralie
la cornpartimentul de specialitate al autoriEtii administrafiei publice locale. pdna la data stabilita
pentru fiecare plat[ a impozitului pe spectacole. Formatul declaraliei se precizeazd in n6rmele

elaborate in comirn de MF gi MDLPA.
(3)Persoanele care datoreazd impozitul pe spectacole rdspund pentru calcuh-rl corect al

impozitului, depunerea la timp a declarafiei qi plata la timp a impozitLrlui.

Scutiri
Art.27 Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la taxa impozitului pe

spectacole.

CAPITOLUL VII
ALTE TAXE LOCALE. TAXE SPECIALE

Art.28 (1) Consiliul local stabilegte urmitoarele taxe locale (art.486 CF):

l.Taxa pentru utilizarea temporari a locurilor publice in sumi de 5 lei/zi/m.p.
2.Taxa comert stradal in valoare de 20 lei.
3.Taxa pentru definerea sau utilizarea echipamentelor qi utilajelor care folosesc infrastructura
publicd locald, pe raza comunei unde acestea sunt utilizate, precum qi taxa pentru actiuvit6li cu
impact asupra mediului inconjurator, in sumd de l5 lei/zi.
4.Taxa divor( pe cale administrativ[ in sum[ de 500 lei.
5. (1) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, de{inute de consiliul local in sumi de 32 lei, inclusiv.
(2) Taxele prevdzute la art.28 se vor achita inainte de obtinerea serviciului public solicitat prin
cerere.

Art.29 Consiliul local stabilegte urmitoarele taxe special (art.484 CF):

l.Pentru persoanele care domiciliazd sau delin proprietafi imobiliare pe raza comunei Piscu, se

stabileste taxa de habitat in suma de 56 lei/persoana fizicalan qi 116 lei/metrul
cub/persoanele juridice, 100 lei/persoanl pentru degeuri rezultate din demoliri gi duse la
platformi.
2.Taxa paza 30 lei/anlgospodirie pentru persoanele cap de gospoddrie cu vdrsta cuprinsd
intre l8 ani-60 ani.
3.Taxa utilizare spatiu - Camin cultural Piscuin sum[ de 1.500 lei/48 ore, iar pentru
Caminulcultural Vameg in sumd de 1000 lei/48 ore. Nivelul garanfiei relinute pentru utilizarea
c6minului cultural este in sumd de 500 lei $i se restituie tn 48 de ore de la predarea spatiului pe

baza de proces-verbal.
4. T axa copiere acte- 0,20 lei/pagina.

Art. 30 Scutirile de la plata impozitelor si taxelor altor taxe locale se acorda in baza
prevederilor legislatiei in vigoare si in baza prevederilor art. 485 qi art.487 din Legea
22712015Ia decizia consiliului local al comunei Piscu.



ALTE DISPOZITII COMUNE

Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale (art.489 CF)

Art.31 (1) Pentru terenul agricol nelucrattimp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora
impozitul pe teren cu pana la500oh, incepand cu altreilea an, in conditile stabilite prin hotarare
a consiliului local.

(2) Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 50Ao/o
pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilan.

(3) Cititeriile de incadrare in categoria cladirilor si terenurilor prevazute la alineatul precedent
se stabilesc in consiliul local.

(4) Clddirile giterenurile care intr6 sub inciden[a alin. (2) se stabilesc prin hotdrdre a
consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

(5) Hotbr6rile consiliului local stabilite potrivit alin. (4) au caracter individual.

Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale (art.490 CF)

Art.32 Se imputernicesc functionarii publici din cadrul Biroului financiar-contabil, impozite
si taxe din aparatul de specialitate al primarului comunei Piscu, judetul Galati sa constate
contraventii si sa aplice sanctiuni in cazul nerespectarii prevederilor legale referitoare la
impozite si taxe locale.

Indexarea impozitelor si taxelor locale (art.491 CF)

Art. 33 (1) Pentru impozitele qi taxele locale, care constl intr-o anumiti suml de lei sau
care este stabilitl pe baza unei anumite sume de lei, sumele respective se indexeazil cu rata
inflafiei a anului fiscal 2020 de 2,6,h .

(2) Sumele prevlzute in tabelul din anexa ld pct.A gi B ale anexei nr.l la hotdrdre se
indexeaz[ anual in funcfie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucr6toare a
lunii octombrie a fiecirui an, care se comunicd pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanfelor
gi Ministerului Dezvoltlrii, Lucrlrilor Publice qi Administrafiei Ei se aprobd de consiliul
local prin Hot6rdre.

(2) Sumele indexate conform al.(l) se aplicl in anul fiscal 2022.

Art.34 Sancliuni (art. 493 CF) :
(l)Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage r[spunderea disciplinard,
contraven{ionald sau penal6, potrivit dispoziliilor legale in vigoare.
(2)Constituie contravenfii faptele prevazute in art.493, al.(2) din Codul fiscal.
(3) Contravenlia prevdzutdla alin. (2) lit. a) din Codul fiscal se sanc{ioneazl cu amend6
de 100 lei, iar cele de la al.(2) lit.b) cu amend[ de 300 lei.



(4) incalcarea normelor tehnice privincl tiparirea. inregistrare a, vil.nzarea, eviden{a gi gestionarea,
dupd. caz, a abonamentelor gi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenlie gi se
sanc{ioneazd cu amendd de 500 lei.
(5) Necomunicarea informa{iilor gi a documentelor de natura celor prevdzute la aft. 494 alin. ( l2)
intermendecel mult l5zilelucratoaredeladataprimirii solicitdrii constituiecontraven!iegi se
sanctioneazd cu amendd in sumd de 500 lei.
(6) In cazulpersoanelor juridice, limitele stabilite la alin. (3) qi (a) se majoreazl cu 300%.
(7) Constatarea contraven{iilor qi aplicarea sancliunilor se fac de cdtre primar qi persoane
imputern ic ite din cadrul autoritdtrii administrafiei publ ice locale.
(8) Limitele amenzilorprevdzute laalin. (3) qi(a) se actualizeazdcu rata inflaliei prin hotdrdrea
Consiliului local.
(9) Contraven{iilor prevdzute in prezentul capitol li se aplici dispoziliile Ordonantei Guvernului
nr. 212001 privind regimul juridic al contravenfiilor, aprobata cu modific6ri qi completdri prin
Legea nr. 18012002, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe
loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului - verbal ori, dupl caz, de
la data comunicdrii acestuia, a jumdtate din minimul amenzii.

Art. 35 Anexele I a, I b, 1c, 1d fac parte integranta din anexa nr. I la HCL 201 19.04.2021 .

Art. 36 Consiliul local va adopta prin hotardre uiterii gi proceduri proprii de acordare a alor
scutiri Ei facilitSli fiscale decdt cele prevazute in prezenta anexa.
Art.37 Prezenta hotarare intra in vigoare ladatade I ianuarie2022.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
LEFTER NICU

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
SALCEANU GICA
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Anexa la din anexa 1

la }JCL nr. 20 I 19.04.2021

VALORILE IMPOZABILE
pe mp de suprafata construita desfasuratala cladiri, in cazul in persoanelor fizice

Tipulcladiri
NIVELURILE APLICABILE

PENTRU ANUL 2021
Valoarea impozabila

-lei mn-
Cu instalatii de ap6,
canalizare, electrice
qiincdlzire (conditii
cumulative)

Far[ instala{ii de
apd,canalizarc ,
electricitate sau

incalzire
A. Clddire cu cadre din beton armat sau cu perefi
exterior din caramidd arsd sau din orice alte material
rezultate in urma unui tratament termic Ai/sau chimic

1000 600

B. ClSdire cu pere{i exterior din lemn , din piatra
naturald , din cdr[midd nearsd , din vdldtuci sau din
orice alte material nesupuse unui tratament termic qi

/sau chimic
300 200

C. Clddire -anexd cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa sau din orice

200 175
D.ClSdire -anexd cu pere[i exteriori din lemn , din
piatrd natural[ , din cdrdmidd nearsd , din vdldtuci sau
din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic qi /sau chimic

125 /3

E. In cazul conribuabilului care detine la aceeasi
adresd incdperi amplasate la subsol , demisol si/sau la
mansardl , utilizate ca locuinti , in oricare dintre
tipurile de clddiri prevdzute la lit. A-D

75% din suma
care s-ar aplica
cladirii

75% din
suma care s-ar
aplica cladirii

F. ln cazul contribuabilului care detine la aceeasi
adresa incaperi amplasate la subsol , la demisol
si/sau la mansard , utilizate in alte scopuri decat cel
de locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

50olo din suma
care s-ar aplica
cladirii

PRE$EDrNTE DE $ED rNT4z=:--s
LEFTER NICU 4f,t;r.fi";i,1, ,:':;4.

.// {' '..,r '
li .'.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
SALCEANU GICA
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ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA PISCU
CONSILIUL LOCAL

Anexa 1b din anexa 1

la HCL nr. 20 / 19.04.2021

Tabelul

privind coeficientii de corectie

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
LEFTER NICU

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

Nr.

crt

Localitatea

Zonain
cadrul
localitl(ii

Rangul
localitifii

Coeficient de

corecfie

I
Piscu

A IV 1,10

2
Vames

B V 1,00

,!/ \- /ii + ,/*

{( e( iv[



ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA PISCU
CONSILIUL LOCAL

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
LEF'TER NICU

Anexa 1c din anexa 1

la HCL nr. 20 I 19.04.2020

Tabelul

privind sumele stabilite pe catesoriile de folosinti a terenului

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI ')

SALCEANU GICA

Nr.
crt.

Categoria de folosin(i IMPOZIT
LEI

1 Teren cu constructii 31
2. Arabil 50
aJ. Pdqune 28
4. FAnea{d 28
5 V e pe rod, alta decdt ceaprevdzutd la nr.crt.5.1 53
5.1. V e p6nd la intrarea pe rod 0
6. Livada pe rod, alta decdt ceaprevdnttd la nr.crt.6.l 50
6.t. Livadapdnd la intrarea pe rod 0

7. Pddure sau alt teren cu vegetalie forestierS, cu excep(ia
celui prevdzut la nr. crt. 7 .1.

t6

7.1. Pdduri in vdrstd de pdnd la20 de ani qi pdduri
cu rol de protectie

0

8 Teren cu apd. altul decAt cel cu amenaiSri piscicole 6
8.1. Teren cu amenaidri piscicole 34
9. Drumuri qi cdi ferate 0

10. Teren neproductiv 0



ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA PISCU
CONSILIUL LOCAL

Anexa 1d din anexa 1

la HCL nr.20 I 19.04.2021

Tabelul
Privind impozitul stabilit pentru autovehicule de transport marfl cu masa

totalS autorizati egaali sau mai mare de 12 tone

(Art.470 al. (5)-(8) din Codul fiscal)

A. in cazul unui autovehicul de transport de marfr cu masa totali arfiorizatd. egal6 sau mai mare

de l}tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzdtoare prevdzutd in
tabelul urmdtor:

1

t

1

t
t

Ax(e) motor
, Alte
, sisteme

,d'
,sLISpensle

Impozitul
(in lei/an)

Numdrul de axe qi greutatea brutd incdrcatd maximd admisd
(oare) cu sistem

de suspensie

i
t

I
,
t
1

I

t'- '- ''i-,-, --"

1 I idoud axe

pneutnaticd sau

, echivalentele

142

1 ;, 2 ;Masa de cel pulin 13 tone, dar mai micd de 14 tone i 142 395

I 395 555

, 555

i , 5 'Masade 
cel pulin 18 tone i 555 i 1.257i i J jlvL?A.Did- tlt, Ugr Pullrr ro Lurrs i JJJ 

i

:II 3axe
ii

" 
i- i irvuru a" ;;l ilii; i s ton", dar mai mica de 17 tone ' 142 : 248

' ) 2 :Masa de cel pulin 17 tone, dar mai mici de 19 tone ' 248 I 509

, ' 3 ,Masa de cel pulin 19 tone, dar mai mic[ de 21 tone I 509 661
I I _ f'-I___

' ', 4 ,Masa de cel pu{in 21 tone. dar mai lricd de 23 tone , 661 , 1.019

pentru
axele

motoare

1.257



| 
' i rMasa de celpuiln Zs tone, dar mai micd de 26 tone ; 1'019 I l'583 :': | 6 rMasa de cel pu[m Z) Ione, oar mAl lTuua utr zu tultr L'v t '' ' t'JvJ :

, . 7 tU"i, de cei 

-oiiinZetor. 
1 l.Olg 1.583 

:, , 7 ;Masade cel pufin 26 tone 1, l'ulv i l')dr 
t,

lll 4 axe
tttt --- 1 t

, I Masa de cel pu{in 23 tone, dar mai micd de 25 tone 661 ', 670

:el pujin 25 tone. dar rttai rnicd de 27 tone 670 104(r 
:

' 2.464 :

, ', 4 ,Masa de cel pu{in 29 tone, dar mai micd de 31 tone ' l 661 ' 2-464 '

:'.5,Mu,udecelpu{in31totte.darrnairrricdde32torre'1.661:2,464

B. in cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat

de marfb cu masa totaldmaximd autorizatdegalfi sau mai mare de 12

mijloacele de transport este egal cu suma corespunzdtoare prevdzut[

8 Masa de cel pu!ilr 25 totte, dar ltrai tnicd de 28 tone

sau tren rutier, de transPort
tone, impozitulpe
in tabelul urmdtor:

Impozitul
(in lei/an)

i Alte

echivalentele
pentru
axele

recunoscute
motoare

Ax(e) motor : .^"o; slsteme
(oare) cu sistem i' de

de susoensie i

-'.,^= ^^-- ;SUSPenSle
pneumatlca sau i -o-r",,

n

i i*izi l-i"i***
I Masa de cel pu{in I2 tone. dar mai rnicd de l4 tone

, , 2 Masa de cel pulin 14 tone, dar rnai micd de 16 tone 1 0 ', 0r-1"''

, , 3 ,Masa de cel pu{in 16 tone, dar mai micd de 18 tone ) 0 ', 64

, | 4 ,trrturudecel pulin 18tone,clarmaimicdde20tone . 64 " 147 ,

. t 5 ,Mutu de cel pulin 20 tone, dar rnai micf, de 22 tone ' 147 ' 344 :

^ 
A A A AI, ', 6 ,Masa de cel pulin22 totre. dar mai micd de 23 tone t. 344 ' 445 :

7 Masa cle cel pu{in 23 tone. dar nrai micd cle 25 tone 445 803 
it", 
'3 ', 1.408 i

9 Masa de cel puiirt Z8 tone 803 1.408

ll 2+2 axe
itl

1 | | ,Masa de cel pulin 23 tone, dar mai micd de 25 tone i 138 : 321

| ' z lrvlri" de cel pulin 25 tone, dai mai mica de 26 tone 321 ', i).g '

a I i ;Muru a" 
""f 

p.,ilr, 26 tone dar mai micd de 28 tone t 523 ) 775 
''l

4 Masa de cel pulin 28 tone. dar nrai micd de 29 tone 775 c)36



', ' 6 ,Marude cel pufin 31 tone, darn,ai ,ri.aa.33 tone ' 1'537 " 2'133 :

..7,Masadecelpu{in33tone,darmaimic[de36tone.2.133.'3,239-^ r--r--- - -

; ] s ;Masa de cel pufin 36 tone, dar mai niic6 de 38 tone 2.133 , 3.239 '

I

I[I 2+3 axe
:l

::l,Mu'udece1pu!in36tone,darrnairrric5de38torre1.698.2.363
i i - ira Lqoq vvrrvr \.er | | 

t

,, ." "---'-,- |

lV 3+2 axe

t : I rMasa de cel pulin 36 tone, dar mai micf, de 38 tone 1.500 ', 2'083

2 Masa de cel pulin 38 tone. darmai rnicd de 40 tone 2.083 2.881

t,. t. 3 ,Masa de cel pu{in 40 tone, dar mai mic6 de 44 tone , 2.881, ' 4.262

i3+3 axe

, | ,Mutu d; ;;i pufin 36 totre, dar ,rai mica a. :g t";; 853 1 1'032

| 2 ,Masa de cel pulin 38 tone, dar rnai micd de 40 tone ; 1.032 , 1.542

3 ,Masa de cel pulin 40 tone, dar mai rnic[ de 44 tone ', 7.542 ' 2.454

-n-
,
1

2,'-
t
1

I

r-****
i

I

1

I

C.in cazul ungi remorci. al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de

autovehicule prevdzutd la alin. (6), art.470 Cod fiscal, impozitul pe mijloacele de transport este

egal cu suma corespunzdtoare din tabelul urmdtor:

Masa totalf, maximd autorizatd

n ia) Pdna la 1 tond, inclusiv

,b) Peste 1 ton6, dar nu rnai rnult de 3 tone

,c) Peste 3 tone, clar nu mai mult de 5 tone

d) l'este 5 tone

D.in cazul mijloacelor de transporl pe ap[, irnpozitul pe mijlocul de transpoft este egal cu sutna

corespunzdtoare din tabelul urmdtor:

Mijlocul de transport pe apd
Impozit
- lei/an -

11. Luntre, bdrci frrd motor, folosite pentru pescuit gi uz personal
t-*"'-
t

i
56

' 4 rMasa de cel pu{in 44 tone t.s42 ,, 2.454

s*'***-
1

I

I
I
1

I

21

',2.Bdrci fbrd motor, fblosite in alte scopuri

I



i lll9 .

a1n
5. Scutere 0e apa

,e. R.-o."fr"i. qii*Pirgatoor.: 
' 

X :

a) pdnd la 500 CP. inclusiu ttn

b) peste 500 CP $i pil; i" ZOOo Ci, inciusiv 909 1

rb) peste 500 CP Ei pzina la ZUUU Ul'. mcluslv ' ,

)

.c) peste 2000 CP Ei pana fu +OOO CP, inclusiv ' 1398 
t,

-t..-- Lt^--^..^ 't nnn +1.,, .-,, f-*o..firrr"e r{in qr-eqfa 16z
,7. Vapoare - pentru flecare 1000 tdw sau fiacliune din acesta

\./
ib. C"u*".i, qlepuri qi barje fluviale: | '^ 

j' 182
la)cucapacitateadeinc5rcarepdrrdla1500detone,inclusiv

n; .u .upu.itatea de incdrcare de peste I 500 de tone Ei pdna la 3000 280

,de tore, inclusiv I

l;i ;, ;;p;;liut.u A. incdrcare de peste 3000 de tone 490

PRE$EDINTE DE $ED A,
LEFTER NIC

n

SECRETAR GENERAL AL COMLINEI,
SALCEANU GICA ,

4



Anexa nr.2
la HCL nr. 20 din 20.04.2021

REGULAMENT
DE STABILIRE A pROCEDURtt DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE 9l

DOMENIILE iN CARE SE POT INSTITUI

I .Scopul adoptirii prezentului regulament

Art.l. (l)Prezentul Regulament stabileste cadrul general in care Consiliul local al comunei

Piscu, judetul Galati poate adopta taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice locale

create in interesul persoanelor frzice sijuridice.

(2)Taxele speciale se instituie prin Hotdrdri ale consiliului local distincte, caz in care acestea

stabilesc qi modalitatea administrdrii acestora sau prin hotdrdri de consiliul local prin care se

adopta anual impozitele si taxe locale.

(3)Prezentul Regulament are dret scop stabilirea activitatilor pentru care se pot institui taxe

speciale, conditiile in care pot fi instituite, persoanele care au obligatia achitarii acestor taxe si

destinatia fondurilor constituite din incasarea taxelor speciale.

Il.Conditii de instituire a taxelor speciale

Art.Z Taxele speciale se vor institui numai in interesul persoanelor fizice si juridice care se

folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective.

Art.3 Taxele speciale vor fi incasate de catre Biroul flnanciar-contabil impozite si taxe din

aparatul de specialitate al primarului comunei, inainte de obtinerea serviciului.
Art.4 Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se

utilizeazd. integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice

locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a ale acestor servicii.

Art.5 Taxele speciale vor intra in vigoare numai dupd ce hot[rArea Consiliului local, prin care au

fost aprobate va fi adusd la cunostinta publicd.

Ill.Sectoarele de activitate in care se pot institui taxe speciale.

Art.6 (1) Sectoarele de activitate in care se pot institui taxe speciale sunt :

a) Activitate de salubrizare;
b) Activitatea de paza comunala;
c) Acordare servicii catre populatie - utilizare Camin cultural;
d) Acordare servicii catre populatie - copiere acte;

Art.7. Serviciul nublic de salubrizare
(l)Activitatea acestui serviciu este pentru precolectarea, colectarea, transportul qi depozitarca

deqeurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu



exceptia celor cu regim special, precum si coletarea,

,"rultut din activitati de constructii si demol[ri'

1t; acest serviciu se realizeazl prin Compartimentul

transportul si depozitarea deseurilor

const[ in utilizarea spatiului -Camin
, in vederea desfEqurlrii de activitati

(2) De acest serviciu beneficiaza locuitorii comunei Piscu, sat Piscu gi sat Varneq. respectiv

persoanele fizice qi juridice de pe raza comunei.
(:) fentru prestarea acestui r"rri.iu se va institui o taxa speciala-taxi habitat.

(4) Taxa incasata pentru acest serviciu constituie venituri bugetare si urmeaza sa fie lutrhzata

pentru functionarea acestui serviciu.
(5) Aceasta taxavafi incasata de Biroul financiar-contabil, impozite si taxe din cadrul aparatului

propriu de specialitate al primarului comunei.

Art.8. Activitatea de paza comunali
(Dd;;*.-,t"t, d. paza se realizeazd prin Compartimentul politie locali qi constI in masurile de

urigutu.. apazeibunurilor publice si private ale comunei'

(2iAcest serviciu se asigura de catre personalul cu atributii dd paza din cadrul compaftimentul

ajministrativ gospodaresc 
-aflat in subordinea viceprimarului si sub coordonarea primarului comunei,

precum si personalul stabilit prin planul de paza al comunei'

(:) m acest serviciu beneficiaza toti cetatenii comunei'

i+jnentru serviciul asigurat se poate institui taxo pazs comunala qi va fi achitat de persoanele cu varsta

cuprins[ inttre l8 ani si 60 de ani'
(5j Taxele incasate pentru acest serviciu constituie venituri bugetare si urmeaza sa fie utilizate pentru

plata serviciilor de puru, pr""u. si pentru procurarea de echipamente de protectie, insemne si rnijloace de

aparare sau utilitare, necesare bunei executari a serviciului de paza.

(i) Aceasta taxavafrincasata de Biroul financiar-contabil, impozite si taxe din cadrul aparatului propriu

de specialitate al primarului comunei.
ca

cultura ;i
sau juridicecultural cu dotarile existente de catre persoane fizice

socio-culturale.
(2) Solicitarea se face prin cerere scrisa, inregistrata si aprobata de catre primarul comunei.

i+j fentru utilizarea caminului cultural se lnstitui tuxa utilizare Cdmin cultural ;i va fi achitata de

persoanele interesate dupl aprobarea cerereii dar inainte de utilizarea spatiului.

(5) Taxele incasate p"nt , acest serviciu constituie venituri bugetare si urmeaza sa fie utilizate conform

legislatiei in vigoare.
(6j Aceasta tax-a va fi incasata de Biroul financiar-contabil, impozite si taxe din cadrul aparatului propriu

de specialitate al primarului comunei.
acten ?T8l2o15qiaaltoractenormative,acestserviciuconSta

i'n' prn...u d dispozifia partidelor politice, alianlelor politice, alianlelor electorale qi

orginizaliilor cet6lenilor'aparfindnd minoritdlilor nalionale care participd la alegeri, la cererea qi

pJrh.ttuiula acestora, un ixtras din Registrul electoral, pe suport h0rtie, precum qi multiplicarea

pentru persoane frzice si persoane juridice diferitelor acte, documente, etc'

Aceasta activitate ," urigrr.u de Latre compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei caruia i s-a adresart persoana in cauzd.

iZ; o" acest serviciu poate beneficia orice perso ana frzica sau juridica ) care solicita eliberarea de

copii de pe diferite aite si documente si se elibereaza de catre compartimentele functionale ale

aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Piscu, judetul Galati.

(3) pentru prestarea aclstui serviciuse va institui o taxa speciala pentru fiecare pagina de copiat

numita taxa coPiere.
(4) Taxa incasata Pentru acest serviciu constituie venituri bugetare si urmeaza sa fie utilizata



pentru functionarea acestui serviciu.
(5) Aceasta taxa va fi incasata de Biroul financiar-contabil, impozite si taxe din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului comunei.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR GENERAL AL CPMUNEI,
sAlcpaxu GtcK
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