ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDETUL DOLJ
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2017
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa de îndată din data de
.30.12.2016,
Având în vedere Raportul nr......... din.......12.2016 întocmit de Serviciul CBTIAIP Compartimentul taxe şi impozite, prin care se supun spre aprobarea consiliului local taxele şi
impozitele locale pe anul 2017,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de
specialitate în data de ............................
În conformitate cu prevederile :
-Art.20 si art 30, din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile art. 457 alin. 1, art. 458 alin. 2, art. 460 alin. 10, art. 462, alin. 2, art. 465 alin. 2,
alin. 7 și alin. 9, art. 467 alin. 2, art. 470 alin. 2, alin. 8 p4, art. 472 alin. 2, 474 alin. 15 și alin. 16
, art. 475 alin. 1 și alin. 4, art. 477 alin. 5, art. 478 alin. 2, art. 481 alin. 2 lit a și lit. b, art. 484,
art. 486 alin. 5 și 6, și art. 495 lit. f din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, precum si
celelalte prevederi ale Titlului IX din aceeasi lege ;
-Legea nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- Nomenclatura stradala aprobata prin Hotarirea Consiliului Local al comunei Podari
nr. 35/2001 precum si planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 88/2008 conform proiectul nr. 7613/A/2008.
-Art 7 din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
-Necesitatile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2017 in scopul
acoperirii cheltuielilor publice locale, pe deoparte, precum si conditiile locale specifice zonei , pe
de alta parte;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 45 alin.(2) lit.”c” şi art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, :
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă taxele şi impozitele locale în anul 2017 , după cum urmează:

CAPITOLUL I – IMPOZITUL PE CLADIRI
Art. 1 a) Cota impozitului pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă prevăzută la art.
457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , aflate în proprietatea persoanelor fizice se
stabilește in procent de 0,10 % din valoarea impozabila a cladirii.
Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei
construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila
corespunzatoare, exprimata in lei/m2, din tabelul urmator:
Tipul cladirii
Valoarea impozabila - lei/m2 -

Cu instalatii de apa,
canalizare, electrice si
incalzire (conditii
cumulative)

Fara
instalatii
de apa,
canalizare,
electrice
sau
incalzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic

1000

600

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din
caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

300

200

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate
in urma unui tratament termic si/sau chimic

200

175

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

125

75

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda,
utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda,
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

50% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

b). In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea
valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin. (2) valoarea impozabila cea
mai mare corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare.
c). Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea
suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor
situate la subsol sau la mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale
scarilor si teraselor neacoperite.
d). Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul
exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei
utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
e). Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in
care este amplasata cladirea, respectiv 1.1 pentru rangul IV si 1.05 pentru rangul V, conform
art 457 punctul 6 din Legea 227/2015.
f). In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8
apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. e) se reduce cu 0,10.
g). Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. a) -f),
se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

1) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinta;
2) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
3) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
h) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de
vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a
fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa
care cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru
asigurarea cerintei fundamentale de rezistenta mecanica si stabilitate, prin actiuni de reconstruire,
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de
interventie pentru mentinerea, pe intreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte
fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizand, in principal, cresterea performantei
energetice si a calitatii arhitectural-ambientale si functionale a cladirii. Anul terminarii se
actualizeaza in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii
creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor.
i) Impozitul pe cladiri se majoreaza cu 500% pentru cladirile rezidentiale sau
nerezidentiale, neingrijite, situate in intravilan.
Art. 2 Cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale prevăzută la art. 458 din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, aflate în proprietatea persoanelor persoanelor fizice se stabilește
prin aplicarea unei cote de 1.3 % asupra valorii impozabile care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul
cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
Art.3 Cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul
agricol), se stabileşte la valoarea de 0,4 %;
Art.4 a). Impozitul pe cladiri prevazut la art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit pentru clădirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice) se stabileste
prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art. 457
cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform art. 458.
b). In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457.
c). Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu
pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli:
d). in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457;
d). in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se
desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina
persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform
prevederilor art. 458.
Art.5 a). Cota impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale prevăzută la art. 460 alin. 1 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, deținute de persoanele juridice se stabilește la valoarea de 0,2
% din valoarea impozabila a cladirii.

b). Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului
fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul
cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea
proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de
administrare sau de folosinta, dupa caz;
Art. 6 a). Cota impozitului/taxei pentru clădirile nerezidențiale prevăzută la art. 460 alin. 2 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aflate în proprietatea sau deținute de persoanele
juridice, se stabilește la valoarea de 1,3 % din valoarea impozabila a cladirii.
b). Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului
fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul
cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea
proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de
administrare sau de folosinta, dupa caz;
c). Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de
evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii.
Art. 5 a). Cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la valoarea de 0,4 % din
valoarea impozabila a cladirii.
b). Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului
fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul
cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;

e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea
proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de
administrare sau de folosinta, dupa caz;
c). Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de
evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii.
Art. 6 a). Cota impozitului/taxei pentru clădirile nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori
anului de referinta, prevazute la art art. 460 alin. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, se stabilește la valoarea de 5 % din
valoarea impozabila a cladirii.
b). Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor
aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui
pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului
fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul
cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea
proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de
administrare sau de folosinta, dupa caz;
c). Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de
evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii.
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE TEREN
Art. 7 a) Nivelul impozitului pe teren prevăzut la art. 465 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal , în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la
categoria de folosință, terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la
o altă categorie de folosință de până la 400 m² inclusiv, se stabilește prin înmulțirea suprafeței
terenului exprimată în ha cu suma corespunzătoare, prevăzute în tabelul următor :
Zona în cadrul
localității
A

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2017 - lei/ha –
Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localități
Rangul IV
Rangul V
711
569

Impozitul pe teren astfel calculat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator de 1.10
pentru rangul IV si 1.00 pentru rangul V, potrivit art. 465, alin 5 din LEGEA nr. 227/2015
privind Codul fiscal.
b) Impozitul pe teren se majoreaza cu 500% pentru terenurile neingrijite, situate in
intravilan.

Art. 8 a) Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru
suprafața care depășește 400 m2, se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impozit (lei/ha)
A
B
C
D
Teren arabil
28
21
19
15
19
15
13
21
Pășune
19
15
13
21
Fâneață
Vie pe rod
46
35
28
19
Livada pe rod
53
46
35
28
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
28
21
19
15
Teren cu apa, altul decat cel cu amenjari piscicole
15
13
8
0
Drumuri si cai ferate
0
0
0
0
Teren neproductiv
0
0
0
0
Impozitul pe teren astfel calculat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator
de 1.10 pentru rangul IV si 1.00 pentru rangul V, potrivit art. 465, alin 5 din LEGEA nr.
227/2015 privind Codul fiscal.
b) Impozitul pe teren se majoreaza cu 500% pentru terenurile neingrijite, situate in
intravilan.
Categoria de folosință
Zona

Art. 9 a) În cazul unui teren amplasat în extravilan prevăzut la art. 465 alin. 7 din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței
terenului exprimată în ha cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Impozit
(lei/ha)
Teren cu constructii
31
Teren arabil
50
28
Pășune
28
Fâneață
Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1
55
Vie pana la intrarea pe rod
0
Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6.1
56
Livada pana la intrarea pe rod
0
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt.7.1
16
Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie
0
Teren cu apa, altul decat cel cu amenjari piscicole
6
Teren cu amenajari piscicole
34
Drumuri si cai ferate
0
Teren neproductiv
0
Impozitul pe teren astfel calculat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator
de 1.10 pentru rangul IV si 1.00 pentru rangul V, potrivit art. 465, alin 5 din LEGEA nr.
227/2015 privind Codul fiscal.
b) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se
majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an.
Art. 10 a). În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,
dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
Categoria de folosință

b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din
desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a)
impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor punctului C (adică ca și în cazul
impozitului/taxei pe teren pentru terenul amplasat în extravilan )
b) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se
majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an.
CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT
Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport,
conform celor prevăzute în continuare :
Art. 11 a). În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport
se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200
cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor :
Nr
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Lei/200 cm3 sau fracţiune din
crt
aceasta

I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea
cilindrică de peste 1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3
şi 2.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3
şi 2.600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3
şi 3.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001
cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
II.

1
1.1
1.2
2

8
9
18
72
144
290
24
30
18

Vehicule înregistrate

Vehicule cu capacitate cilindrică
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800
cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800
cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

lei/200 cm3
4
6
100 lei/an

b). În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul pe mijlocul de transport se reduce cu
100%.
c). În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul
pentru motocicletele respective.

Art. 12 În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor (oare) cu sistem de
suspensie pneumatică sau
echivalentele recunoscute

I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6

Doua axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică
de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică
de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică
de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică
de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone
Trei axe
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică
de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică
de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică
de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică
de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone
Patru axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică
de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică
de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică
de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare

0

133

133

367

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

Art. 13 În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
Impozitul (în lei/an)
admisă
Ax(e) motor (oare) cu sistem de
Alte
suspensie pneumatică sau
sistem
echivalentele recunoscute
e de
suspen
sie
pentru
axele
motoa
re
I
2+1 axe
1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de
0
0
14 tone
2
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de
0
0
16 tone
3
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de
0
0
18 tone
4
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de
60
137
20 tone
5
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de
137
320
22 tone
6
Masa de cel puţin 220 tone, dar mai mică
320
414
de 23 tone
7
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
417
747
25 tone
8
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
747
1310
28 tone
9
Masa de cel puţin 28 tone
747
1310
II
2+2 axe
1
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
128
299
25 tone
2
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
299
491
26 tone
3
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de
491
721
28 tone
4
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de
721
871
29 tone
5
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de
871
1429
31 tone
6
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de
1429
1984
33 tone
7
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de
1984
3012
36 tone
8
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
1984
3012
38 tone
9
Masa de cel puţin 38 tone
1984
3012

III
1
2
3
IV
1
2
3
4
V
1
2
3
4

2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
40 tone
Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
44 tone
Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

Art. 14 In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egala
cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Masa totala maxima autorizata
a. Pana la 1 tona, inclusiv
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

Impozit
- lei 9
34
52
64

Art. 15 a). In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal
cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Mijlocul de transport pe apa
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri
3. Barci cu motor
4. Nave de sport si agrement
5. Scutere de apa
6. Remorchere si impingatoare
a) pana la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP

Impozit
- lei 21
56
210
1119
210
X
559
909
1398
2237

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta
182
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:
X
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv
182
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de 280
tone, inclusiv
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone
490
b). In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a
unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin
factura de achizitie sau un alt document similar.
CAPITOLUL IV – ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Art. 16 a). Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul rural, este egala cu suma
stabilita conform tabelului urmator:

Suparafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) pana la 150 m2, inclusiv
b) intre 151 si 250 m2, inclusiv
c) intre 251 si 500 m2, inclusiv
d) intre 501 si 750 m2, inclusiv
e) intre 751 si 1.000 m2, inclusiv
f) peste 1.000 m2

Impozit
- lei 3
4
5
6
7
7+ 0,01 lei/m2, pentru
fiecare m2 care
depaseste 1.000 m2

b). Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea certificatului initial.
Art. 17 a). Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau
cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
b). Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele
mentionate la lit. a) este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv
valoarea instalatiilor aferente.
c). Pentru taxele prevazute la lit. a) si b) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor
de constructie se aplica urmatoarele reguli:
1) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de
persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului;
2) pentru taxa prevazuta la lit. a), valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi
mai mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 457;
3) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu
de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia
trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale;
4) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind
valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de
constructie;

5) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita
orice diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice diferenta de
taxa care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.
d). Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea autorizatiei initiale.
Art. 18 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii
este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri,
aferenta partii desfiintate.
Art. 19 a). Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de
cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind
ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii
drepturilor de prospectiune si explorare si se calculeaza prin inmultirea numarului de metri
patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare de
15 lei pentru fiecare metru patrat afectat.
b). In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare si prospectare,
contribuabilii au obligatia sa declare suprafata efectiv afectata de foraje sau excavari, iar in cazul
in care aceasta difera de cea pentru care a fost emisa anterior o autorizatie, taxa aferenta se
regularizeaza astfel incat sa reflecte suprafata efectiv afectata.
Art. 20 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, este egala
cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
Art. 21 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote
ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
Art. 22 Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de
expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice este
de pana la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.
Art. 23 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la
retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin
cablu este de 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.
Art. 24 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste la
suma de 9 lei.
Art. 25 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste la suma de 20
lei.
Art. 26 Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului
de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileste la suma de 80 lei.
Art. 27 a). Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri
si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si distractive potrivit
Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui
Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din
economia nationala - CAEN, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului,
dupa caz, in a carui raza administrativ-teritoriala se desfasoara activitatea, o taxa pentru

eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in
functie de suprafata aferenta activitatilor respective, in suma de:
a) 400 lei, pentru o suprafata de pana la 500 metri patrati, inclusiv;
b) 4.000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 metri patrati.
b). Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care
comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carui raza
de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.
Art. 28 a). Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in
baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana datoreaza plata taxei
prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin
mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.
b). Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de
reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza
careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate si este stabilita in cota de 3% din
valoarea contractului, fara Tva.
c). Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la
data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de
reclama si publicitate.
Art. 29 a). Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru
reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 477, datoreaza plata taxei
anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei, al orasului sau al
municipiului, dupa caz, in raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj
respectiva.
b). Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual
prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului
pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
1) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica,
suma este de pana la 32 lei, inclusiv;
2) in cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru
reclama si publicitate, suma este de pana la 23 lei, inclusiv.
c). Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta
numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de
reclama si publicitate.
d). Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate
egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisajul in scop de
reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si
juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
e). Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt
obligate sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj.
Art. 29 a) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta
activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol,
denumit in continuare impozitul pe spectacole.
b). Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata
din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, dupa cum urmeaza:
1). 2%, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera,
opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf,
un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
2). 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la alin. 1).

c). Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul
articol au obligatia de:
1) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc
spectacolul;
2) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul,
precum si in orice alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;
3) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care
depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;
4) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la
spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;
5) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si
inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in
comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii si Ministerul Tineretului si Sportului.
Art. 29 Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum de
500 lei.
Art. 30 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, detinute de consiliile locale, consiliul local stabileste o taxa de pana la 32 lei,
inclusiv.
Art. 31 Avand in vedere prevederile Legii 333/2003, sectiunea III, art 18 privind paza in mediul
rural, s-a stabilit ca fiecare gospodarie de pe raza comunei Podari sa achite o taxa de 50 lei/
an iar agentii economici care i-si desfasoara activitatea pe raza comunei sau detin puncte
de lucru in locuinte ce apartin unor persoane fizice sa achite o taxa de 100 lei/an.
Sunt scutite de la plata taxei pentru paza persoanele care beneficiaza de scutiri si la alte
impozite si taxe (veterenai si vaduve de razboi, persoane cu handicap, revolutionari, etc),
persoanele care beneficiaza de ajutor social, persoanele care au in plasament copii, persoanele care
detin doua locuinte in cadrul aceleiasi curti.
Taxa pentru paza comunala nu este purtatoare de coeficienti de corectie, dobanzi sau
majorari de intarziere.
CAPITOLUL V – TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Art. 32 a) Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- 2 lei
- pentru animale de peste 2 ani
- 2 lei
b). Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor , pe cap de
animal, in bilete de proprietate:
-pentru animale sub doi ani
- 2 lei;
-pentru animale peste doi ani
- 5 lei;
c). Eliberarea certificatelor de atestare fiscala:
- 10 lei;
d). Inregistrarea , la cerere in actele de stare civila
- 15 lei;
a schimbarii numelui si sexului
e). Inregsitrarea la cerere, in actele de stare civila a
- 2 lei
desfacerii casatoriei
f). Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere
- 2 lei;
a actelor de stare de civila

g). Transcrierea , la cerere , in registrele de stare
civila române , a actelor de stare civila intocmite de
autoritatile straine
h). Eliberarea altor certificate de satre civila in locul
celor pierdute , sustrase , distruse sau deteriorate
i). Taxa pentru eliberarea titlutilor de proprietate asupra
terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr 18/1991
cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere;

- 2 lei;

- 2 lei;
- 15 lei

CAPITOLUL VI – SANCTIUNI
Art. 33 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara,
contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat
sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin.
(10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 471 alin.
(2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483
alin. (2);
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c),
alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5) si alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), (4), (5)
si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. (2).
(3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei, iar
cele de la alin. (2) lit. b) cu amenda de la 279 lei la 696 lei.
(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea,
dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1.578 lei.
(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3)
si (4) se majoreaza cu 300%.
(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoane
imputernicite din cadrul autoritatii administratiei publice locale.
(7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se actualizeaza prin hotarare a consiliilor
locale conform procedurii stabilite la art. 491.
(8) Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 34 Cuantumul taxelor si impozitelor locale precum si cel al amenzilor stabilite prin hotarare
se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2017.
Art. 35 a). Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Dolj in vederea exercitarii
controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului
comunei Podari.
b). Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatilor
administratiei publice locale si prin publicare pe site-ul institutiei.
Art.2 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIAIP,
Compartimentul activităţi sociale şi stare civilă, Compartimentul activităţi agricole,
Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului, Compartimentul Cultură, Compartimentul
deservire generală, Compartimentul situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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