ROMÂNIA
JUDEŢUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

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

PROIECT DE HOTARARE
Privind : stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017
__________________________________________________________________________
Initiator: Zamfir Constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati;
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare : 8999 din 28.11.2016 ;
Consiliul Local al comunei Barcea, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in ziua
de 15.12.2016;
Avand in vedere expunerea de motive inregistrata la nr. 9021 din 29.11.2016 a
domnului Zamfir Constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati ;
Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat la nr. 9022 din 29.11.2016 intocmit
de compartimentul 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
finantele publice locale;
Avand in vedere Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
Avand in vedere prevederile art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994,republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale
invalizilor si vaduvelor de razboi;
Avand in vedere O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala ;
Avand in vedere prevederile art.36 alin (4) lit”c” din Legea nr.215 /2001 privind
administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art.45 alin.(2) litera ‘’c’’ si art.115 alin. (1) lit „b” din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :
Art.1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2017 dupa cum urmeaza:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele
locale pentru anul 2017,constituind anexa care face parte integranta din prezenta
hotarare ;
b) cota prevazuta la art. 457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit
pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa in cazul persoanelor fizice), se stabileste la
0,1% ;
c) cota prevazuta la art.458 alin.(1) din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit
pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice),se stabileste la 1,0%.
d) cota prevazuta la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit
pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din
domeniul agricol), se stabileste la 0,4% ;

e) cota prevazuta la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozit
pentru cladirile nerezidentiale in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform
prevederilor art.458 alin.(1) in cazul persoanelor fizice), se stabileste la 2% ;
f) cota prevazuta la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxa pentru cladirile rezidentiale in cazul persoanelor juridice), se stabileste la
0,2% ;
g) cota prevazuta la art.460 alin.(2) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit
/taxa pentru cladirle nerezidentiale in cazul persoanelor juridice ), se stabileste la 1,0% ;
h) cota prevazuta la art.460 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxa pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de
persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol) , se stabileste la
0,4% ;
i) cota prevazuta la art.460 alin.(8) din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa
pentru cladirile a caror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteriori
anului de referinta in cazul persoanelor juridice), se stabileste la 5% ;
j) cota prevazuta la art.470 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (pentru
mijloacele de transport hibride), se stabileste la 50% ;
k) cota prevazuta la art. 474 alin.(3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea
certificatului de urbanism), se stabileste la 30% ;
l) cota prevazuta la art.474 alin.(4) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru avizarea
certificatului de urbanism de catre primar se stabileste la 15 lei;
m) cota prevazuta la art.474 alin.(5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei
autortizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau o cladire-anexa), se stabileste la
0,5% ;
n) cota prevazuta la art.474 alin.(6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea
autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele mentionate la lit.m), se
stabileste la 1% ;
o) cota prevazuta la art.474 alin.(8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea
autorizatiei de construire), se stabileste la 30% ;
p) cota prevazuta la art.474 alin.(9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea
autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala,a unei constructii), se stabileste la 0,1% ;
q) cota prevazuta la art.474 alin.(12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea
autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei
constructii care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire), se stabileste la 3% ;
r) cota prevazuta la art. 475 alin.(3) lit.a) din legea nr.227/2015 (taxa eliberat autorizatii de
desfasurare a activitatii de alimentatie publica cod CAEN 561 si 563) se stabileste la
1000 lei ;
s) cota prevazuta la art. 475 alin.(3) lit.b) din legea nr.227/2015 (taxa eliberat autorizatii de
desfasurare a activitatii de alimentatie publica cod CAEN 561 si 563) se stabileste la
4000 lei ;
t) cota prevazuta la art.478 alin.(2) lit.a) din legea nr. 227/2015 (taxa pentru afisaj in scop
de reclama si publicitate), se stabileste la 32 lei ;
u) cota prevazuta la art.478 alin.(2) lit.b) din legea nr. 227/2015 (taxa pentru afisaj in scop
de reclama si publicitate), se stabileste la 23 lei ;
v) cota prevazuta la art.481 alin.(2),lit.)a) din Legea nr.227/2015 (impozitul in cazul unui
spectacol de teatru, balet, opera, operate, concert filarmonic sau alta manifestare
muzicala,prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie
sportiva interna sau internationala), se stabileste la 2% ;
w) cota prevazuta la art.481 alin.(2) lit.b) din Legea nr.227/2015( impozitul in cazul oricarei

alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.s) , se stabileste la 5% ;
x) cota prevazuta la art.486 alin.(5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale) se stabileste la 32 lei.
Art.2. Bonificatia prevazuta la 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 la 10% ;
b) in cazul impozitului pe teren la 10% ;
c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.
Art.3. Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenul , precum si
a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice sau juridice,
pentru anul 2017 , satul de resedinta Barcea se incadreaza in rangul IV zona A, satul
component Podoleni se incadreaza in rangul V zona A .
Art.4. Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit/taxa potrivit art.456 alin.(1) din
Legea nr.227/2015 privind codul fiscal sunt :
a) cladirile aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a unitatilor
administrativ- teritoriale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economioce
sau agrement, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept
public ;
b) cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in
administrare ori in folosinta , dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul
de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora ;
c) cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase
recunoscute oficial ;
d) cladirile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant 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 folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate,
respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai
minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.
Art.5. Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit/taxa pe teren potrivit art.464
alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, sunt :
a) terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrativ-teritoriale , cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice
sau agrement ;
b) terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in
administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul
de stat , utilizate pentru activitatea proprie a acestora ;
c) terenurile apartinand cultelor religioase recun oscute oficial si asociatiilor religioase,
precum si componentelor 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 scolarizare, 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 la 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 cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cuhandicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I 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 transport pentru care nu se datoreaza impozit potrivit art. 469
alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, sunt :
a) mijloacele de transport 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, la 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, la 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 in prezenta hotarare se aplica incepand cu
data de 01.01.2017 .
Art.8. Primarul comunei in calitate de ordonator de credite bugetare si contabilul
unitatii, vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari .
Art.9. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Galati,primarului comunei,
compartimentului financiar contabil si se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.

Initiator de proiect ,
PRIMAR
ZAMFIR CONSTANTIN

Avizeaza,
SECRETAR,
Cristian Constantina

Total consilieri ce compun Consiliul local = 15 consilieri
Total Consilieri prezenţi la şedinţă

=

consilieri

Au votat « PENTRU » … , Au votat « ÎMPOTRIVA » 0, Abţineri 0

