ROMANIA

JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

TEL/FAX· 0236/335701
E-MAIL : barcea_galati@hotmail.com

HOTARAR EA NR. 48
DI N 27.12.2017
Privind : stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018
Initiator: Zamfir Constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati;
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare : 9635 din 12.12.2017 ;
Consiliul Local al comunei Barcea, judetul Galati , intrunit in sedinta ordinara in ziua
.12.2017;
Avand in vedere expunerea de motive inregistrata Ia nr. 9636 din 12.12.20 17 a
ului Zamfir Constantin, primarul comunei Barcea, judetul Galati ;
A vand in vedere raportul de specialitate inregistrat Ia nr. 9637 din 12.12.2017 intocmit
mpartimentul de resort din aparatul de specialitatea al primarului comunei Barcea;
Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;
Avand in vedere prevederile art.16 alin.(2) si art.27 din Legea nr. 273/2006 privind
tele publice locale;
Avand in vedere Titlul IX din Legea nr. 227/20 I5 privind Codul Fiscal , cu modificaril e
pletarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederi le art. 16 Iit. "e" din Lege a nr.44/ I 994,republ icata, cu
mod ' ficarile si completarile ulterioare, privind veteranii de razbo i, precum si unele drepturi al e
inva izilor si vaduvelor de razboi;
Avand in vedere O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.
227 015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 pri vi nd Codu l de proced ura fi scala ;
Avand in vedere prevederile art.36 alin (4) lit"c" din Legea nr.215 /2001 privind
istratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art.45 al in.(2) lit era "c" si art. I 15 alin. (I) lit ,b" din Lege a nr.2 l 5/200 I
administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.l Se stabil esc impozitele si ta xe le lo ca le pentru anul 2018 dupa cum urmeaza :
nivelurile stabilite in su me tixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele
local e pentru anul 20 18 ,constituind anexa care face parte integranta din prezenta
hotarare ;
cota prevazuta Ia art. 457 alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit
pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa in cazul persoanelor tizice), se stabileste Ia
0,1%;
cl cota prevazuta Ia art.458 alin.(l) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit
pentru cladirile nerezidential e in cazul persoanelor fizice) ,se stabileste Ia 1,0%.
cota prevazuta Ia art.458 alin.(3) din Legea nr.227/20 15 privind Codul fiscal (impozit
pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din

domeniul agricol), se stabil este Ia 0,4% ;
e) cota prevazuta Ia art.458 alin .(4) din Legea nr. 227/20 15 privind Codul Fiscal (impozit
pentru cladiril e nerezidenti ale in care valoarea clad irii nu poate fi calcul ata conform
prevederilor art .458 alin.( I) in cazul persoanelor fi zice), se stab il este Ia 2% ;
cota prevazuta Ia art.460 alin .( l) din Legea nr.227/20 15 privind Cod ul fiscal
(impozit/taxa pentru cladirile rezidenti ale in cazul persoan elor juridice), se stabileste Ia
0,2% ;
cota prevazuta Ia art. 460 alin.(2) din legea nr. 227/20 1S privind Codul fiscal (i mpoz it
.\ /taxa pentru clad irl e nerezi denti ale in cazul persoanelor jurid ice ), se stabileste Ia 1,0% ;
) cota prevazuta Ia art.460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxa pentru cladiril e nerezidentiale afiate in propri etatea sau det inute de
persoanele juridice, utilizate pentru activ itati din domen iul agricol) , se stabileste Ia
0,4%;
cota prevazuta Ia art.460 alin.(8) din legea nr.227/20 1S privind Cod ul fiscal (im pozit/taxa
pentru cladirile a caror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteri ori
anului de referinta in cazul persoanelor juridice), se stab ileste Ia 5% ;
J cota prevazuta Ia art.470 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (pentru
mijloacele de tran sport hibri de), se stabi leste Ia _50% ;
l) cota prevazuta Ia art. 474 alin .(3) din Legea nr.227/20 15 (taxa pentru prelungirea
certifi catului de urbani sm), se stabileste Ia 30%;
cota prevazuta Ia art.474 alin .(4) din Legea nr.227/20 15 (taxa pentru av izarea
certificatului de urbani sm de catre primar se stabil este Ia 15 lei ;
) cota prevazuta Ia art. 474 alin.(5) din Legea nr. 227/20 15 (taxa pentru eliberarea unei
autorti zatii de con struire pentru o cladire rez identi ala sau o cladire-anexa), se stabileste Ia
O,S<Yo ;
1]) cota prevazuta Ia art .474 alin. (6) din Legea nr.227/20 15 (taxa pentru eliberarea
autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele menti onate Ia lit.m), se
stabileste Ia 1% ;
al) cota prevazuta Ia art.474 alin .(8) din Legea nr.227/20 15 (taxa pentru prelungirea
autorizatiei de construire), se stab ileste Ia 30% ;
~) cota prevazu ta Ia art.474 alin.(9) din Legea nr.227/20 15 (taxa pentru eliberarea
autori zatiei de desfiintare, tota la sau partiala,a unei con structii), se stabil este Ia 0,1% ;
q) cota prevazuta Ia art.474 alin. (12) din Legea nr.227/20 15 (taxa pentru eliberarea
autori zatiei necesare pentru lucrari le de organi zare de santi er in vederea rea li za rii unei
constructii care nu sunt incluse in alta autori zatie de con struire), se stabi leste Ia 3%;
rl cota prevazuta Ia art. 475 alin.(3) lit.a) din legea nr.227/20 15 (taxa eliberat auto rizatii de
desfas urare a acti vi tatii de ali mentati e publica cod CAEN 561 si 563) se stabil este Ia
1000 lei ;
s} cota prevazuta Ia art. 475 alin .(3) lit.b) din legea nr.227/20 15 (taxa eliberat autorizatii de
desfas urare a activ itatii de alim entatie publica cod CAEN 561 si 563) se stabileste Ia
1000 lei ;
t) cota prevazuta Ia art.4 78 alin.(2) lit.a) din legea nr. 227/20 15 (taxa pentru afisaj in scop
de rec lama si publicitate) , se stab il este Ia 32 lei ;
ul cota prevazuta Ia art.478 alin .(2) lit.b) din legea nr. 227/20 15 (taxa pentru afisaj in scop
de reclama si publicitate), se stabileste Ia 23 lei;
vi cota prevazuta Ia art.481 alin.(2),1it.)a) din Legea nr.227/2015 (impozitul in cazul unu i
spectacol de teatru , balet, opera, operate, concert filarmonic sau alta manifestare
muzicala,p rezentarea unui film Ia cinemato graf, un spectaco l de eire sau orice com peti tie

f)

sportiva interna sau internationala), se stabileste la 2% ;
) cota prevazuta la art.481 alin.(2) lit.b) din Legea nr.227/2015( impo zitul in cazul oricarei
alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.s) , se stabileste Ia 5%;
cota prevazuta Ia art.486 alin .(S) din Legea nr. 227/2 0 15 (taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale) se stab ileste Ia 32 lei.
Art.2. Bonificatia prevazuta Ia art.462 alin .(2) ,art. 467 alin.(2) si ale art.472 alin.(2) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabileste pentru contribuabilii persoane
fizice si juridice, dupa cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladiri Ia 10% ;
b) in cazul impozitului pe teren Ia 10% ;
c) in cazul impozitului pe mijloacele de tran sport Ia 10%.
Art.3. Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenul , precum si

f taxei

pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice sau juridice,
fentru anul 2018 , satul de resedinta Barcea se incadreaza in rangul IV zona A, satul
· omponent Podoleni se incadreaza in rangul V zona A .
Art.4. Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit/taxa potri vit ai1.456 alin.( I) din

egea nr.227 /2 015 privind codul fiscal sunt :
a) cladirile aflate in proprietatea publica sa u pri vata a statului sau a unitatilor
administrativ- teritoriale, cu exceptia incaperilor folo site pentru activitati econornioce
sau agrement, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept
public;
b) cladirile aflate in dom eniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in
adrninistrare ori in folosinta , dupa caz, institutiilor publice cu finantare de Ia bugetul
de stat, utili zate pentru activitatea proprie a acestora;
c) clad iri le care, pri n destinati e, constitu ie lacasuri de cult, apartinand cultelor rei igioase
rec ' noscute oficial ;
d) cladirile utili zate de unitatile si institutiile de invatarnant de stat, confesional sau
particular ;
e) cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de
razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi ;
f) cladirea folo sita ca domiciliu atl ata in proprietatea sa u coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sa u accentuat si a persoanel or incadrate in gradul l de invaliditate,
respectiv a reprezentant il or lega li ai minoril or cu handicap grav sau accentuat si ai
rninorilor incadrati in gradull de invaliditate.
Art.5. Terenurile pentru care nu se datoreaza irnpozit/taxa pe teren potrivit art.464
alin .( J) din Legea nr.227 /2015 privind codul fiscal , sunt:
a) terenurile aflate in proprietatea publica sa u privata a statului ori a unitatilor
admini strativ-teritoriale , cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice
sau agrement ;
b) teren uri le aflate in do men iul privat al statui u i concesionate, inch iriate, date in
administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor pub lice cu finantare de la bugetul
de stat, utili zate pentru activitatea proprie a acestora;
c) terenurile apartinand cultelor reli gioase recun oscute oficial si asociatiilor reli gioase,
precurn si cornponentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt
folosite pentru activitati economice;

d) terenurile apartinand cimitirelor;
e) terenurile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau
particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafetelor
care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele
din taxele de scolari zare, servirea meselor pentru prescolari , elevi sau studenti si
cazarea acestora ;
f) terenurile folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea
apelor, hidrometeorologice, cele care contribuie Ia exploatarea surselor de apa, cele
folosite ca zone de protectie definite prin lege, precum si terenurile utilizate pentru
exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare de consiliul local, in masura
in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului ;
g) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi , a vaduvelor
de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi ;
h) terenul aferent clad iri i de dom ici Iiu, aflat in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cuhandicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul 1 de
invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau
accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.
Art.6. Mijloacele de tran sport pentru care nu se datoreaza impozit potrivit art. 469

alin (I) din Legea nr.227/2 015 privind codul fiscal , sunt :
a) mijloacele de tran sport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi ,
vaduvelor de razboi sau vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi , pentru un
sin gur mijloc de transport, Ia alegerea contribuabilului ;
b) mijloacele de transport aflate in proprietate sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau
invaliditate , aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai
minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de
invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, Ia alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport ale institutiilor publice ;
d) mijloacele de transport ale institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub
coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului
Tineretului si Sportului .
Art.7 Impozitele si taxele locale stabilite

111

prezenta hotarare se aplica incepand cu

data de 01.0 1.20 18 .
Art.8. Primarul comunei in calitate de ordonator de credite bugetare
unit . tii, vor asigura ducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotarari .

SI

contabilul

Art.9. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Galati ,primarului comunei,
compartimentului financiar contabil si se va aduce Ia cunostinta publica prin grija secretarului.

Contrasemneaza ,

SECRcicln AR,

Cristian ~~a

