
CAPITOLUL XI- SAIICTIUM

Art, 493 alin.(l) Nerespectarea prevederilor prczentului titlu atmge msprmderca disciplinara , contrav€ntionala sau penala , porrivit dispozitiilor legale

in vigoare.

Alin.(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacs nu au fost savarsite in asfel de conditii hcat sa fie considerate , potxivit legii,

infractiuni :

a,/ depunerea peste temen a declaratiilor de impuoe.e prevdzute la lllllel alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) ti (13), eS-466 alin (2)' (5), ali!'
(7) lit. c), alin. (9) qi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) ri alin. (6) lit. b) Si c), art. 474 alin. (?) lit. c), alh. (l l), art. 478 din. (5) !i art.483 elin. (2)';

D7 nedepunerea declaraliilor de impunere prevdzute la a!tj6! alin. (2), (6), (?), alir (10) lit. c), alio. (12) ti (13), .rt. 466 alin. {2), (5) ti atin. (?) lit. c),

alin. (9) $i(10), arr.471 alin. (2), (4), (5) ri alin. (6) lit. b) ri c), eltlnL alin. (7) lit c), alin. (11), art.478 alin. (5) li art. a83 alin. (2)"

Alin.(3) Contraventia prevazuta la alin.(2) lit a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 2'19 lei ,i^r cele de la alin.(2) lit b) cu amenda de

la 279 lei la 696 lei .

Alin.(.|) tncalcarea normelor tehnicie p vind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestioMrea, dupacaz, a abonamentelor sia biletelor

de intmre la specacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325lei la 1.578 lei.
Alin,(4^l) Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute la art. 494 alin.( 12) in termen de cel mult 15 zilee lucratoaxe

de la data primirii solicitarii consituie conlraventie si se sanctioneaza cu amellda de la 500leila 2.500 lei
Alin.(s) In cazul persoanelor juridice ,limitele minime si maxime ale amenzilor prev zute la alin.(3) si(4) se majorcaa cu 300 o/o

AIin.(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sancriuoilor se fac de catre primari si penoanele imputemicit€ din cadrul auto tatii
administratiei publice locsle.

Alin.(7) Limitele anenzilor prevazute la alin.(3) si (4) se actualizeaza p n hotar&€ a consiliiilor locale, conform proc€dudi stabilite la g&
491.

Alitr.(8) Contraventiile prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile O.G nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al cottraventiilor , aprobata

cu modificari prin lrgea nr. 180/2002,cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau itr terEen de cel mult
43orede la dala incheierii procesului verbal, ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia,a jumaradi eBenzii.

CAPITOLI]L )flI
DISPOZTf,tr FINALE

Implicrtii bugetrr€ rle impozitelor ti trrelor locde

Art. 494. - (1) Impozitele ti taxele locale, majorerile de hterziere, precum ti amelzile afe.eote acestora constituie integlal vonifitri la bugetele local€ ale
uniteilor administrativ - teritoriale.
(2) lrnpozitul pe cbdiri, precum li amenzile afernte ac.stuia constituie venitri la bugetul local al udt4ii a&tirristativ - teritoriale h mza cireia este sitatd
clEdirea respective.
(3) Impozitul pe tqen, precum $i amenzile aferentc acestuia ao$tituie v€nituri la bugetul local al unit{ii adminisbativ - teritoriale ln rau circia est€ situat



tercnul respectiv.

(4) Cu exceptiile pr€vezute la alin. (5), impozitul pe miilocul de transport, rdajodrile de interzieie, pr€cum ii amenzile aferente acestuia constituie venituri la
bugetul local al unitilii administrativ - teritoriale ln raza careia trebuie inmatriculat sau lnregistrat mijlocul de tlansport respectiv.
(5) Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport stabilit in concordanli cu prevederile art. 470 ali[ (5) ti (6), major&ile de lnt6rziere, precum ii
amenzile aferefte s€ pot utiliza exclusiv p€nhu lucrfi de ftraet'merE, modemizarc, reabilitare ti construhe a drumurilor locale gijudetene, din car€ 6oolo
constituie venitu la bugetul local 9i 40oZ constituie veniruri la bugetul jud4ean. in cazul municipiului Bucureqti, impozitul constituie venituri ln propo4ie de
60% la bugetele sectoarelor 9i 40% la bugetul muicipiului Bucuretti.

U:Il (6) Taxele locale prevdzute la cap. V din prezentul titlu constituie venitui ale bugetelor locale ale unitililor administativ - Gritoriale. Pentru eliberarea
certificatelor de urbanism Si a autorizaliilor de construirc de cihr preqedinlii cotsiliilorjudetene, cu avizul primarilor comun€lor, ta)(ele datomte constituie
v€nit in proPo4i€ de 5fflo la bugetul local al comunelor $i de 50lo la bugetul local al jud4ului. fari, eat modifrcat pin att. I pct. 44 ditt O.U.G, ,tr. 50/2015 -
pablicald la 3 noiemb e 2015, invigoare de la I iaruarie 2016)
(7) Taxa pefiru alitaj ln sc.op de rcclame ti publioitate, precum ti amenzile aferente constitrie vetrituri la bugetul local al utlitltlii administrativ - teritoriale
unde este situat afi$ajul, panoul sau shuctura pentru afigajul ln scop de r€clamd ti publicitate.
(8) Impozitul tr€ spectacole, precum gi arnenzile afer€nG codstituie venituri Ia bugetul local al unittrtii adminishativ - teritoriale unde are loc manifestar€a
artisticd, compelitia spoiivi sau alti activitot€ distractivd.
(9) Celelalte taxe locale Fev;zute la art. 486. precum gi arnenzile aferente constituie venituri la bugetul local aJ unitllii .dministrativ - teritoria.le unde este
situat locul public sau echipamentul respectiv ori unde trebuie inmaticulat vehiculul lent.
(10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:

a) majordrile pentnr plata cu intirziere a impozitelor ii taxelor locale;
b) taxelejudiciare de timbru $i alte taxe de timbru prevezute de lege;
c) taxele exlrajudiciare de timbru prevdzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difiEarea timbrelor fiscale.

(l l) Sumele prevezute la alin. (10) lit. b) 9i c) se ajuste.z{ p€ntru a reflecta rata inflatiei in conformitate cu normele elaborate in comun de Ministerul
Finanlelor Publice fi Mhisterul Dezvolttrrii Regionale $i Adminishatiei publice.

[l!] (12) in vederea clarificdrii ti stabilitii reale a situaJiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoridflor administraliei publice
locale au compotet{a de a solicita infomalii si docunetrte cu relevanJi fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile,
dupi caz, iar notarii, avocatii, executoiii judecdtor€lti, organele de polifie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de
conducere 9i lnmatricularc a vebiculelot sefiiciile public€ comunitare pentru eliberaxea pagapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenli a
peBoanelor, prccum ti odce alti enlitate carc detine inlormatii sau documente cu privir€ la bunurile impozabile sau taxabile, dupi caz, ori la persoanele care
ou calitatea de contribuabil au obligalia fumizdrii acestora frxd platil, in termen de 15 zile lucrdloar€ de la data primirii solicitixii. (aliheat hodifcat prin art. l
pct. 44 din O.UG. nr. 50/2015 - publicatd la 3 noiembrie 2015, in vigoare de la I ianuarie 2016)



Anexa nr.2

LISTA
Actelor normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale , inclusiv Hotarari ale Consiliului

Local al Comunei Ion Creanga pe o perioada de 5 ani anteriori anului curent

Numarul si data actului
normativ

Continutul pe scurt al documentului

I.LEGI
227/ 2015 se aproba Codul fiscal

35812015 privind aprobarea aprobarea OUG nr. 501 2015 pentru modificarea si completarea
Lesii nr- 227/ 2015.

207/ 201s Priv nd aprobarea Codului de procedura fiscala
2612017 privind aprobarea Ordonanfei de urgentf, a Guvernului nr. 46/2016 pentru

completarea Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal

t96t 2017 Pentru modificarea si completarea art.465 din Legea nr.22712015 privind
Codul fiscal

2.HOTARARI ALE
GUVERNULUI

t309 I 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte
taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2013.

t/ 20t6 Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicareaLegii w.227/2015
orivind Codul fiscal

t59120t6 Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal , aprobate prin H.G rr. ll 2016

3.ORDONANTE DE
URGENTA ALE
GUVERNULUI

80/2013 Privind taxele iudiciare de timbru . cu modificarile si completarile ulterioare
4v201s pentru modificarea gi completarea unor acte normative, precum gi pentru

reglementarea unor mdsuri bugetare

50120r5 pentru modificarea si completarea Legii w.22712015

8/2016 privind unele mf,suri financiare ln vederea finalizdrii proiectelor finanfate din
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare200T -2013, precum
qi unele mf,suri fiscal - bugetare

4U 2016 Privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice
central si pentru modificarea si completarea unor acte normative .

46/2017 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

84/2016 Pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul finaciar-
fiscal

791 10.11.2017 Pentru modificarea si completarea Legii nt.227l2017privind Codul fiscal

4.HOTARARI ALE
CONSILIULUI LOCAL ION
CREANGA

79/2013 Aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
86t 2014 seaproba impozitele si taxele locale pentru anul 2015

sot 20ts se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2016

s7/2016 Se aproba modificarea si completareaH.C.L nr.5012015 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 .

103/ 2016 se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2017

2U 2017 Pentru aprobarea Programului de activitati edilitar gospodaresti , de interes local
care se vor desfasura la nivelul comunei Ion Creanga

23t 2017 Pentru modificarea si completarea H.C.L nr. 103 / 2016 privind aprobarea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.

5t/ 2017 Aprobarea inregistrarii primariei comunei Ion Creanga in Sistemul National
Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar .

tlu 2017 seaproba impozitele si taxele locale pentru anul 2018



Anexa nr.3

LISTA

Actelor normative o inclusiv Hotararile de Consiliu local al Comunei Ion Creanga , in temeiul carora

s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

Numarul si data actului

normativ

Continutul pe scurt

I.LEGI
238/2013 @.Gnr.63/20l3pentrumodificareasicompletareao.U'G

w.1912009 privind cresterea performantei energetrcg3_!199u4]g jx locuinte .

227t2015 pentru aprobarea Codului f,tscal

20'712015 Privind aprobarea Codului de procedura fiscala

r12l20t6 [rivind aprobarea OrdonanJei de urgentd a Guvernului nr. 4ll20l5 pentru

modificarea gi completarea unor acte normative, precum 9i pentru reglementarea

unor mdsuri bugetare

10712017 p".t* r"odf"-e" 
"t1. 

456 alin. (1) lit. D) din Legea nr.22712015 privind codul

fiscal

r77l 2017 privind aprobarea Ordonanlei de urgent[ a Guvernului nr.312017 pentru

modificarea gi completarea Legii w'22712015 privind Codul fiscal

209120t7 pe.rtru -oalncarea gi completarea Legii nr. 22712015 privind codul fiscal

2.HOTARARI ALE
GUVERNULUI

1309 127.12.2012 priuinO nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte

taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2013.

U 2016 Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aLegli nr.22712015

privind Codul fiscal

3.ORDONANTE DE

URGENTA ALE
GUVERNULUI

8012013 Privind taxele judiciare de timbru , cu modificarile si completarile ulterioare

s0l20t5 pentru modificarea si completarea Legii nr.22712015

8t2016 privind unele mdsuri financiare in vederea finalizdriiproiectelor finanlate din

fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007 - 2013, precum

gi unele mlsuri fiscal - bugetare

411 2016 Privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice

central si pentru modificarea si completarea unor acte normative .

4612016 pentru completarea Legii nr. 227 12015 privind Codul fiscal

8412016 Pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-

fiscal

79110.tt.2017 Pentru modificarea si completarea Legii w.227l20l7privind Codul fiscal

4.HOTARARI ALE
CONSILIULUI LOCAL ION
CREANGA

7912013 Aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

86/ 2014 se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2015

501 20t5 se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2016

t03l 2016 se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2017

ltv 20t7 se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2018



ANEXA NR.4

l.Terenuri extravilane

Nr.
crt

Satul parte
componenta
a comunei,
unde se afla
situat
terenul

Rangul
Local.

Parcele Parcele Parcele Parcele

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

I Ion
Creanga

-IV. Capu-dealului
David, Bahna
l0Prajini,Lunca
Arinosu,Scruntar
Siliste, Sara
Rogoaza,Lotru-
arabil,Ursoi
Tiganca-pasune,
fanete.
La Blaga,Temnic
Lotru -pasune

Cier, Mar,Lingurari
Lotru-pasune,
Coserii, Rieber
Ponor,Pitei
Coasta-pasune
devalmasie
Puturoasa, Socarie
Temnic

Lungu-vantului,
Deal stgI,II;
Deal dr.I,II,III;
Obstea - veche;
Motoroga I;
Tufele lui Railenu;
La cires ;

Tiganca - arabil
Deal vie

Motoroga
II;
Deal IV-
Coveti;
Coserii
stg.

', Averesti -v- Lunca - lozii
Lunca - Irimia
Lunca peste pod
Camp,
Livezi.
Ses

Improprietarire;
Oprea;
Bacaoanca Cimitir;
Curaturi pasune;

Pietrarie pasune;

Dupa deal pasune

Dupa deal livada
Rosca, Bazin,
Livada,Dupa Deal,
Bahna.Poiana

Poiana ;Bahna,Movila ;

Doljeasca;Curaturi;
Malaiste;Ciuhan;
Parloage;Bour- pasune;

Grivita pasune;

Garla Ciumii pasune

Coasta - pasune

Chirlisac, La Bulgaru,
Bour

Grivita
Vie coasta
Faneata -
coasta

3 Izvoru -v- Parlog;
Moara;
Intre canale;
Camp;
Sonda;
David;

Varlan;Botee, La
Oprea ,Zapodie;
La vale de Crasma,
Deal de sat
Lunca Tujan
Ciuta,Rogoaza
Lunca gradina

Razoare
Coasta Tigancii

Ursoi

4 Recea -
Muncel

-v- Cocaneanu;
Bulai;
Basta veche;
Catanoaia;
Dupa sat;
Zavoi;

Hatas;

Gorovei;Puturoasa;
Carpa,Vatra-satului
Cimitir,Sonda
Salastnrg,Hlei
Enescu,Momarlan;
Deal Mariana
arabil si pasune ;

Socarie;Cot-
petrachesti,
Zdtavan
Scoala Recea;
Valcele:

Curp;
Curaturi;
Pasune :

Coasta Recea
si Cot Balan,
Motoroga;
Deal vie

J Stejaru -v- Lunca -Fesachi;
Valcele
Galita;
Leurda-faneata
Rosca- faneata

Dupa - deal;
Leurda;
Curatura;
Rosca
Curaturi-faneata
Cotuna uluce-
faneata;

Ciomartan-pasune;
Sub livada,

Pisc; Bahna
Fundoaie;
Coast-viei;
Scurtaturi-faneata;
Pisc mijloc-faneata;
Grop - faneata ;

Suhat- faneata si
pasune

Barbacaru , Uluce ,

Razoare
Scurtaturi fanat

Hultoana ;

Telina;
Grop;
Bot ursoi;
Depou;
Pasune-
devalmasie



2.Terenuri intravilane

2. TEREN VEGETATIE FORESTIERA (PADURE

Nr
cft

Satul parte
componenta a

comunei, unde
se afla situat
terenul

Ra
ngu
t
Loc
al.

Zona
A

Strazi

Zona
B

Strazi

Zona
C

Strazi

Zona
D

Strazi

lon Creanga -IV- Arinului;
Sarei;
I.C.Brateanu.

B isericii; M.Eminescu;Pogoanelor;
Cotunei;Muncelului;Islazului;
Cramei; Stefan cel Mare;Fantanilor;
M. Sadoveanu;Crangului;Teiului;Brad
ului ;Florilor;Budai;Salcamului
;I.Creanga,
Liliacului;Progresului;G.Cosbuc;F.ra
Cotunei. Soerantei : Trandafrilor

Pitei;
Bahnei.

2. Averesti -v- Oancea
Averescu

Zapodie,G.Doniceanu;Scolii;
Izvoarelor; Sesului ;Enache
FotacheVisinilor ; Ciresilor;Prunilor
;Salcamilor;Poienii;
Troitei;Bacaoanca;Morii;Islazului
Selaru;

Costisei;
Bourului;
Viilor;Livezilo
r;General
Atanasescu
F-ra Bacilor
Perilor

3 Izvoru Scolii,Unirii;
Pacii;(Negrut
C.- Nital),
Botee,
Mesteacan

Spicului
Pacii (de la Turcu- Lungu N-lai)

4 Muncelu -v- Mihai Viteazu Gutuiului
5 Recea -v- Siretului Curaturi, Muncelului,Pacii;

B isericii;F- ra Gradinarilor;
Crizantemelor

Ramnicului;
Ponor

6 Stejaru -v- Sperantei;
Preot Moraru

Cezar Petrescu; Ciomartan; Vatra-
satului;Mosilor; Aleea dispensar;
Islazului; F-ra Rosca;Tineretului;
Plooilor. Vilcele

Cotunei;
Basarabiei;
Aleea
liliecilor.

A PA
Nr
crt

Satul parte
componenta a

comunei,
unde se afla
situat terenul

Rangul
Local.

Zona A
Parcela

,UP / ua

ZonaB
Parcela UP / ua

Zona C
Parcela UP / ua

Zona D
Parcela UP / ua

I lon Creanga -IV- ArinosuVll/35,36;
l0Praiini-VI/1B

Mar-IYl39

2 Averesti -v- Bour -YI|42,43;
Pietrarie-Yll44,45;
Doniceasca-Vl/18,19;
Mursari-Vl/22.23.24:

J Recea -v- La Carp -VII/59 Zavoi Recea-
tY/43;
Enescu
tY 145.46.47.48.49:

4 Stejaru -v- Soseastg.-VI 139,40,4 I ;
Sosea stg.-V/38;
Sosea dr.-VIV50,52,53 ;

Ciomartan-VlV5l;
Garla -3 l8
Hultoana-
v l/29,3 0,3 1,32,33,3 4,3 5

vIJl36,37
La Brisada llYl47

Anexa nr.5



PROCEDURA DECALCUL
Si plata taxelor prevazute la art.283 ,Cod fiscal.

I. Art. 383 , alin.(l)Taxa pentru utilizarea temporard a locurilor publice gi pentru vizitwea muzeelor, caselor memoriale,

monumentelor istorice gi arheologice este de I leu I zi.
Procedura de declarare Si achitare a taxei pentru depozitarea de diverse materiale sau produse, confeclionarea, vdnzarea de

produse Si prestdri servicii diverse, cu exceplia locasiilor inchiriate prin licitalie publicd:
Ocuparea domeniului public se face cu acordul primarului qi avizul arhitectului Sel in conditiile
Dupd ob{inerea avizului pentru ocuparea domeniului public, contribuabilii au obligatia ca cel tarziu in ziua urmdtoare si depund la

compartimentul impozite si taxe locale declarafia de impunere pentru ocuparea domeniului public, insoliti de acordul primarului

comunei.

Taxa se datoreazl anticipat, pentru intreaga perioadi p€ntru care se solicitd pi se aprobl ocuparea domeniului public. Dacd perioada

pentru care se solicitd gi se aprobd ocuparea domeniului public este mai mare de o lunf,, plata taxei se face pdnd cel tdrziu in ultima zi

a lunii pentru luna urmdtoare. Pentru neachitarea taxei la scadenlA, se datoreazd accesorii, conform prevederilor legale in vigoare.

Ocuparea domeniului public cu nisip, schele, materiale de construc{ii sau alte asemene4 se face doar cu acordul primarului, pebMa
unei cereri, astfel:

- pentru o duratA de amplasare de p6n6 la l0 zile, nu este cazul av\zarii .

- pentru o duratd de amplasare mai mare de l0 zile, cererea va fi aprobatd de primar.

Cererea trebuie depusd cu cel pu{in 5 zile lnainte de amplasare.

Art. 383 , alin (2) Taxa zilnica pentru definerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul ob(inerii de venit este de l3 lei /
zi.

Consiliile locale pot insitui taxe pentru delinerea sau utilizarea echipamentelor Si utilajelor destinate oblinerii de venituri care

folosesc infrastructura publicd localS, pe raza localitAfli unde acestea sunt utilizate, precum gi taxe pentru activittr{ile cu impact asupra

mediului ?nconjurEtor. Consiliul local al comunei Ion Creanga a aprobat, taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea

echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venit : cazane de rachiu, circular , gater , motofierastrau moara pentru mali , moara

ptr. Faina furajera si masini agricole neinmatriculate ( combina, autocositoare ), vehicul cu tractiune animala si alte

echipamente , care nu fac parte din sfera activitatii economice pe care persoana fizica respectiva o desfasoara in mod
independent, conform legii in valoare de 13 tei / zi

Persoarele fizice care detin astfel de echipamente destinate in scopul obtinerii de venit taxa se achita la data inregistrarii
declaratiei fiscale. corespunzator numarului de zile cuprins intre aceasta data si data la care contribuabilul declara ca acest

echipament serveste scopului vizat.

Art. 383 , alin (3) Taxa anuala pentru vehicule lente , la 30 lei / an. ( autoexcavator, autogreder, buldozer pe pceuri , compactor
autopropulsat , excavator , freza, incarcator cu cupa pe pneuri , instalatie autopropulsata de sortare - concasare , macara , tractor ,

troliu)
Taxa se achita la data inregistrarii declaratiei fiscale, la care contribuabilul declara ca acest echipament serveste scopului

vizat.Nedepunerea declaratiei fiscale in conditiile prezentei,sesanctioneazapotrivit prevederilor art.294,alin.2,Cod frscal.

ART. 283^1 Contracte de fiducie .

in cazul persoanelor fizice gijuridice care incheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele gi taxele locale aferente

masei patrimoniale fiduciare transferate in cadrul opera{iunii de fiducie sunt plItite de ctrtre fiduciar la bugetele locale ale unitAlilor
administrativ-teritoriale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul opera{iunii de fiducie, cu respectarea prevederilor
prezentului titlu, incepdnd cu data de intdi a lunii urmdtoare celei in care a fost incheiat contractul de fiducie. (in vigoare de la data
intrlrii in vigoare aL28712009 privind Codul civil ,, Art.788 - Fiducia este operatia juridica prin care unul sau mai multi
constituitori transfera drepturi reale, drepturi de creanta, garantii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea
drepturi, prezente ori viitoare, catre unul sau mai multifiduciari care le administreaza cu un scop determinat, tnfolosul unuia sau al
mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcatuiesc o masa patrimoniala autonoma, distincta de celelalte drepturi si obligatii din
patrimoniile fiduciarilor.
Partile contractului de fiducie
Art.79l - Orice persoanafizica saujuridica poate fi constituitor tncontractul de/iducie. Numai institutiile de credit, societatile de
servicii de investitiifinanciare, societatile de asigurare si de reasigurare legal tnfintate pot avea calitatea defiduciari in acest
contract. "



Anexa nr.6

PROCEDURILE DE ACORDARE DE FACILITATT rrsCllr

Art.1. Persoanele fizice cu venituri mici, beneficiaza de scutire sau reducere de la plata impozitului pe cladiri pentru o cladire

folositaca domiciliude persoana frzica ce datoreaza acestimpozit side laplata impozituluipeteren pentruterenulaferent

cladirii folosite ca domiciliu al persoanei respective precum si de la plata TMT asupra mijlocului de transport . In cazul unei

calamitati naturale personele fizice afectate , beneficiaza de scutire sau reducere de la plata impozitului pe teren , precum si a

taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatie de construire.

Facilitatile prevazute mai sus se aplica persoanei respective cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care

persoana depune documente justificative in vederea scutirii sau reducerii

Facilitatile fiscale prevazute mai sus se acorda numai la cererea scrisa a persoanelor ftzice , cue va cuprinde :

a) elementele de identificare ale contribuabilului ,

b) Sumele datorate sau neachitate la bugetul local , pentru care se solicita scutirea sau reducerea la plata

c) Perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate , precum si data scadontei acestora

d) Natura facilitatilor solicitate si o succinta prezentare a posibilitatilor de plata a debitelor pentru care se solicita
inlesnirea .

e) Modul de respectare a eventualelor facilitati la plata, daca este cazul

Persoanele fizice solicitante,potdepune oriceelemente si documente considerateutile pentrusolutionareacererii.

Cererea de acordare a facilitatilor fiscale impreuna cu documentele prevazute mai sus, se constitue intr-un dosar care se

depune de catre debitor la Consiliul local .

Dosarul complet intocmit de compartimentul de spoecialitate, precum si propunerea de solutionare a cererii de acordare a

facilitatilor fiscale sunt inaintate de catre seful acestui compartiment primarului , care ulterior il va prezenta cocsiliului local

spre solutionare.

Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de acordare a facilitatilor fiscale vor fi avute in vedere urmatoarele :

a) Rezultatele verificarilor efectuate de compartimentul de specialitate vor fi cuprinse intr- o nota de constatare in care
vor fi prezentate, in principal :

a) Realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor , taxelor si a altor venituri ale
bugetului local respectiv

b) Respectarea de catre solicitant a reglementarilor legale in vigoare privind disciplina financiara
c) Existenta unor posibilitati concrete de achitare in viitor a obligatiilor restante
d) Orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare , de respingere sau de modificare si completare

a cererii
b) Prevederile din legilespeciale potrivit carora se pot acorda ,dela caz lacaz,reduceri si scutiri de la plata

impozitelor si a taxelor .

c) Documente justificative prezentate de platitor.
d) Propunerea de solutionare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata, elaborata de compartimentul de specialitate

din cadrul autoritatii administratiei publice locale respective.
e) Orice alte elemente necesare solutionarii cererii

Termenul de solutionare al dosarului privind cererea de acordare a facilitatilor fiscale este de 30 zile lucratoare de la data
inregistrarii cererii la autoritatea administratiei publice locale la care s-a depus.

Dosarul privind cererea de acordare a facilitatilor fiscale se claseaza daca acesta nu poate fi intocmit in mod complet, din
motive imputabile solicitantului . Clasarea si motivele acesteia vor fi comunicate in scris solicitantului in termen de 5 zile de la

clasarea dosarului. Solicitantul inlesnirii la plata impozitului , taxei si a altui venit la bugetul local va fi instiintat in scris despre

hotararea Consiliului local , in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii acesteia.

Art. 2. inlesnirile la plata impozitului pe clIdire qi a impozitului pe teren se acordi numai pe bazd de cerere scris6 pentru acordare a

inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor qi a altor venituri ale bugetului local. Cererea de acordare a facilitdtii fiscale de scutire sau

reducere la plata impozitului pe clddiri gi a impozitului pe teren va cuprinde :

a. elementele de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data gi locul nasterii, numele gi prenumele parintilor,
adresa de domiciliu, seria gi nr.actului de identitate, emitentul gi data emiterii, cod numeric personal, etc.);

b. sumele datorate sau neachitate la bugetul local, constdnd in impozit pe cl[diri gi impozit pe teren, inclusiv majorarile de
intdrziere, dobdnzile gi penalitatile datorate pentru neplata la termen ;

c. perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum gi data scadentei acestora ;

d. natura facilitdlii fiscale solicitate gi o succinta prezentare a cauzelor ce au dus la imposibilitatea de plata a debitelor pentru
care se solicita inlesnirea ;

Art. 3. Cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitului pe clddiri gi a impozitului pe teren, impreuna cu documentele prevazute

la alin. 2 se constituie intr-un dosar care se depune de catre debitor la compartimentul Impozite gi Taxe Locale , din cadrul Primariei

Comunei Ion Creanga Documentele necesare scutirii sau reducerii de impozit pe clddiri sau teren sunt :

a. acte autentice, sau copii autentificate dupa acestea, ce fac dovada proprietatii (contract de vdnzare-cumparare, titlu de

proprietate, certificat de mostenitor, extras de carte funciara avdnd o vechime mai mica de 30 de zile , etc.) ;

b. copie dupa actul de identitate ;

c. declaratie pe proprie raspundere privind venitul net rcalizat,
d. dovada de la Serviciul stare civila gi autoritate tutelara din cadrul Primariei Comunei Ion Creanga - in cazul persoanelor

minore sub tutela, plasament familial, intretinere ;

e. adeverinta privind incadrarea in conditiile legii nr.416/2001 eliberata de Compartimentul de contabilitate .

f. cupon de pensii(daca este cazul) ;

g. orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii.



Art, 4. Dosarul solicitantului va cuprinde in mod obligatoriu, pe ldnga actele si documentele enumerate mai sus, 9i urmdtoarele :

- rezultatele anchetei sociale efectuate de asistenta sociala din cadru Primariei Comunei Ion Creanga privind situatia sociala a

solicitantului ;

- nota de constatare intocmita de contabilul impozitelor si taxelor locale la data depunerii mcererii gi a verificarii dosarului prin care

se solicita facilitatea fiscala ;

- orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de respingere sau de modificare 9i completare a cererii ;

- propunerea de solutionare a cererii de acordare a facilita$i fiscale, elaboratd de Compartimentul impozite gi taxe locale din cadrul

Primariei .

Art. 5. Dosarul complet se inainteaza primarului comunei, care va intocmi propuneri de aprobare sau de respingere a cererii de

scutire sau de reducere la plata impozitului pe cladiri sau a impozitului pe teren. Propunerile vor lt inaintate consiliului local pentru

dezbatere, aprobare sau respingere, potrivit reglementarilor legale'

Art. 6. Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a facilita$i frscale de scutire sau reducere la plata impozitului

pe cl6diri sau a impozitului pe teren, este de 30 de zile de la data inregistrarii cererii .

Art. 7. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clddiri gi a impozitului pe teren aferente anului fiscal 2012, pot fi solicitate

gi acordate at6t inaintea executarii silite a debitului, c6t 5i in timpul efectuarii acestuia.

Art. g. Executarea silita nu va fi pomita sau va fi suspendata, dupa caz, pentru creantele bugetelor locale de natura impozitului pe

cl6diri qi a impozitului pe teren pentru care au fost stabilite reduceri sau scutiri la plata prin hotardri ale consiliului local, de la data

comunicarii acestor hotardri.

Art. 9. Dosarul privind cererea de acordare a facilit{ii fiscale de scutire sau de reducere la plata impozitelor pe cladire 9i teren, se

clueazadaca acesta nu poate fi intocmit in mod complet, respectiv daca nu cuprinde toate elementele prevazute la wt' 2, din motive

imputabile solicitantului, cum ar fi: refuzul de a pune la dispoziie organelor de control informatiile solicitate, neprezentarea tuturor

documentelor solicitate de compartimentul de

specialitate in vederea definitivarii dosarului, etc. Clasarea gi motivele acesteia vor fi comunicate in scris solicitantului in termen de

l0 zile de la clasarea dosarului.

Art,l0. Facilitaflle fiscale prevazute de prezentul regulament se pot acorda persoanelor solicitante , indreptatite, numai pentru

proprietatea (cl6dire qi teren aferent, sau cote parti din acestea) situata la adresa de domiciliu a contribuabilului.

Art.ll. De facilitaule fiscale de scutire gi reducere la plata impozitului pe cltrdiri si a impozitului pe teren, beneficiaza persoanele

fizice solicitante,incep6nd cu data de int6i a lunii urmdtoare aprobarii cererii prin hotardre a consiliului local, pdna la sfrrsitul anului

fiscal (3 I . I 2.20 I 2), cu conditia achitarii debitelor restante pe anii anteriori gi a majorarilor de intiirziere, dobf,nzilor 9i

penalititilor aferente acestora.

ATENTIE
in cazul unei clAdiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizicaprevazutala art.284,

scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti. Scutirea de la plata impozitului pe clidiri se aplica

doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la art. 284. Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar

terenului aferent clddirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazut e la w1.284. Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor

de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de ffansport, la alegere, persoanelor fizice prevazutelaart.2S4.

Scutirea de la plata impozitului prevazuta la art.284, se aplica unei persoane incepAnd cu prima zi a lunii urmdtoare celei in care

persoana depune documentele justificative in vederea scutirii. Scutirea de impozit pentru o cladire realizatd in conditiile Legii

locuintei nr.ll4llgg6giaOrdonanleiGuvernului nr.lgllgg4privindstimulareainvestitiilorpentrurealizareaunorlucraripubliceqi

constructiidelocuinte,aprobattrqimodificat[prinLegeanr.S2llgg5,seaplicapentruocladiretimpdel0anidela datadobdndirii

acesteia. Scutirea de la plata impozitului se aplica unei persoane incepdnd cu prima zi a lunii urmAtoare celei in care persoana depune

documentele justificative in vederea scutirii gi numai pentru clidirile folosite ca domiciliu. in cazul instrainarii clddirii, scutirea de

impozit nu se aplica noului proprietar al clIdirii.
pentru a benef,rcia de scutirea de impozitul pe clddiri in cazul reabilitarii sau modemizarii termice, persoanele fizice sau juridice

romdne care detin in proprietate cl[dirile in cauza trebuie sa depuna la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei

publice locale , o cerere insotita de copii de pe autorizatia de construire pentru lucrarile de reabilitare termica 9i de pe documentele

din care reiese perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica. Scutirea se acorda incepdnd cu data de int6i a

lunii urmdtoare celei in care persoanele au depus cererea respectiva'



ROMANIA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA COMLINEI ION CREANGA

NR. 10.819 DrN 28.11.20r8

ANUNT

DIN 28.11.2018.

Se supune dezbaterii publice Proiectul de Hotdrdre a Consiliului Local privind

stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.

Proiectul de hotarare este insotit de expunerea de motive a Primarului

Comunei Ion Creanga si raportul de specialitate al contabilului sef al primariei .

Persoanele care doresc sa intre in posesia proiectului de act normativ si a

celorlalte documentatii aferente pot depune o cerere scrisa in acest sens

In conformitate cu prevederile Legii nr.52 I 2003 pot fi trimise in scris

sugestii pe aceasta temala sediul primariei, secretariat ,pana cel tarzitt Ia data

de 21.12.2018 persoanele interesate vor putea depune in scris propuneri, sugestii sau

opinii la registratura Primdriei Comunei Ion Creanga.



ROMANIA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA COMLTNEI ION CREANGA

NR. 10.820 DIN 28.11.2018

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 28.11.2018 .

In conformitate cuprevederile Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 215 12001 privind administratia publica

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare , am procedat la afisarea la la
sediul Primariei comunei Ion Creang a , astazi 28. 1 I .201 8 a Proiectului de hotardre privind

stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul fiscal 20t9 , dupa cum urmeaza:

- Expunerea de motive a primarului comunei Ion Creanga,

- Referatul compartimentului de specialitate ,

- Proiectul de hotarare initiat de primar,

- Procesul verbal de afisare a proiectului de hotarare,

- Anuntul privind intentia de a supune spre analiza Consiliului Local proiectul de hotarare

privind stabilirea impozitelor si a taxelor locale pentru anul2018.

Secretar

Nita Mihaela
old

I

Martori:

Chelaru Elena- Florentina

Bulgariu Maria



ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI ION CREANGA

NR. 10.818 din 28.11.2018.

EXPUNERE DE MOTIVE

privind proiectul de hotarare pentru aprobarea

impozitelor qi taxelor locale pentru anul2019

In conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.21512001 a administrafiei publice

locale, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioa.re , prevederile art.20, lit.'b' din

Legea nr.27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

, autoritatile publice locale au responsabilitate si competenta in domeniul stabilirii , constatarii

, controlului , urmaririi si incasarii impozitelor si taxelor locale , preeum si a oricaror venituri

ale unitatilor administrativ teritoriale , prin compartimentele proprii de specialitate.

Inaintez Consiliului local proiectul de hotarire privind stabilirea impozitelor qi taxelor

locale pentru anul fiscal 2019 , plecdnd de la procentul de rcalizare a veniturilor bugetare - proprii

si atrase - estimat pe anul 2019 qi tindnd cont de impactul economic actual asupra veniturilor
populaliei, pentru anul2019 nivelul impozitelor qi taxelor locale - pentru popula{ie qi agen{ii

economici - Cadrul legal aplicabil:

- TitlullX dinlegea nr.227 12015 privind Codul fiscal;
Tinand seama de prevederile art.36, alin.(4), lit."c", art/5, alin.(Z),lit."c" qi art.115, alin.(1), lit.

"b" din Legea nr.21512001 privind administrafia publica loca16, republicati va propun aprobarea

impozitelor si taxelor localepentru anul 2019 in forma si continutul prezentat de proiectul

de hotarare.

VICEP
NAST

IMAR
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REFERAT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru

anul 2019

lmpozitele si taxele locale reglementate de titlul lX din legea 22712015

privind codul fiscal, constituie venituri proprii ale bugetului local si au ca surse: impozit si

taxa cladiri, impozit si taxa teren, impozit mijloace transport, taxa eliberare certificate,

avize si autoriztii, taxa reclama si publicitate, taxe speciale si alte taxe aferente.

Potrivit art 490 din Legea 22712015 autoritatile locale sunt responsabile pentru

stabilirea, controlul si colectarea impozitelor sitaxelor locale, precum si a amenzilor si

penalitatilor.

Propunerile de stabilire a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 s-au

efectuat cu respectarea prevederilor ar|491 din CF cu modificarile si completarile la zi:

- Bonificatia pentru plata cu anticipatie pana la primultermen de plata se va mentine si

in 2019.

- Acordarea facilitatilor fiscale de reducere sau de scutire de la plata impozitelor pe

proprietate a persoanelor cu venituri mici ce domiciliaza si gospodaresc singure

proprietatile detinute se va face si in 2019.



- aprobarea taxelor speciale este necesara avand in vedere faptul ca se pot obtine o

serie de venituri cu destinatie speciala.

- se propune scaderea pentru debite restante de max 10 lei cumulat pentru toate

impozitele pe fiecare rol in parte;

Avand in vedere faptul ca nu exista modificarifata de valorile de anul precedent

lasam la latitudinea Consiliului Local pentru aprobarea nivelului impozitelor si taxelor

pentru anul 2019


