JUDEŢUL HUNEDOARA
C

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 145 /2016

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând Expunerea de motive a primarului Municipiului Vulcan, înregistrată sub
nr. 114/8612/08.11.2016 prin care se propune stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul
2017;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 122/8613/2016, raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 138/8614/2016,
avizul comisiei de specialitate „Economico-financiare”, înregistrat sub nr. 189/8615/2016, de pe
lângă Consiliul local,
Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, H.G. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, H.G. 159/2016
pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, O.U.G. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
şi ţinând cont de:
- Prevederile art.9 pct.3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 15
octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2017 în scopul
acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice
zonei, pe de altă parte;
În temeiul art.36 alin.(4) lit. c şi art.45 alin.(2) lit. c din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2017, după cum urmează:
a) Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în tabloul cuprinzând impozitele și taxele
locale pentru anul 2017, constituind anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;
b) Cota prevăzută la art. 457 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește
la 0,08%;
c) Cota prevăzută la art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește
la 0,2%;
d) Cota prevăzută la art. 460 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește
la 0,08%;
e) Cota prevăzută la art. 460 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește
la 0,2%;
f) Cota prevăzută la art. 477 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește
la 1%;
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g) Cota prevăzută la art. 481 alin.(2) lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se
stabilește la 1%;
h) Cota prevăzută la art. 481 alin.(2) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se
stabilește la 4%.
Art. 2 (1)Bonificația prevăzută la art.462 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se
stabilește după cum urmează:
a) În cazul impozitului pe clădiri persoane fizice la 10%;
b) În cazul impozitului pe clădiri persoane juridice la 10%;
(2)Bonificația prevăzută la art. 467 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se
stabilește după cum urmează:
a) În cazul impozitului pe teren persoane fizice la 10%;
b) În cazul impozitului pe teren persoane juridice la 10%;
(3)Bonificația prevăzută la art. 472 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se
stabilește după cum urmează:
a) În cazul impozitului pe mijloace de transport persoane fizice la 10%;
b) În cazul impozitului pe mijloace de transport persoane juridice la 10%.
Art. 3 (1) Impozitele și taxele locale se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie și 30 septembrie inclusiv.
(2)Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport, datorat aceluiași buget local de
către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, fiecare se plătește integral până
la primul termen de plată.
Art.4. Pentru determinarea impozitului și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire ,
precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2017, se menține delimitarea zonelor aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vulcan nr. 45/2009.
Art.5. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă pentru anul 2017 se
stabilește în cuantum de 500 lei, potrivit art. 486. alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Art.6. Pentru persoanele fizice și juridice se aprobă anularea creanțelor restante în sumă mai
mică sau egală cu 40 lei/rol fiscal aflate în sold la data de 31.12.2016 conform art.266 din Legea 207
privind Codul de Procedură Fiscală.
Art.7. (1) Se aprobă următoarele scutiri sau reduceri privind impozitul / taxa pe clădiri conform
art. 456 alin.(2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal :
a) - scutire pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
b) - scutire pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile
fără scop lucrativ;
c) - reducerea cu 50% pe o perioada de 4 ani pentru clădirile afectate de calamităţi naturale,
începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
d) - reducerea cu 50 % pentru clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
e) - reducerea cu 50% pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori
constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
f) - reducerea cu 50% pentru clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile
elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul
ajutorului de stat;
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g) - reducerea cu 50% pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări
de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în
raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
h) - reducerea cu 50% pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr.
153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
i) - scutire pentru clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
(2) Se aprobă următoarele scutiri sau reduceri privind impozitul / taxa pe teren conform art. 464
alin.(2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal :
a) - scutire pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
b) - scutire pentru terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile
fără scop lucrativ;
c) - scutire pentru terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru
activităţile fără scop lucrativ;
d) - reducerea cu 50% pe o perioada de 4 ani pentru terenurile afectate de calamităţi naturale;
e) - reducerea cu 50% pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
f) - reducerea cu 50% pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea
persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în
exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
g) - reducerea cu 50% pentru terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile
elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul
ajutorului de stat;
(3) Se aprobă reducerea cu 50 % a impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv
în domeniul agricol conform art. 469 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
(4) Se aprobă reducerea cu 50% pentru mijloacele de transport hibride conform art. 470 alin. (3)
din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Art. 8. Se aprobă taxele speciale prevăzute la art. 484 alin.(1) – alin.(3) din Legea 227/2015
privind Codul Fiscal, conform anexei nr.2 care face parte din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 9. Se aprobă Regulamentul privind procedura de aplicare a taxelor speciale prevăzute la
art. 484 alin. (1)-(3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, conform anexei nr. 3 care face parte din
prezentul proiect de hotărâre.
Art. 10. Se aprobă alte taxe locale conform art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
conform anexei nr. 4 care face parte din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 11. Se aprobă Regulamentul privind procedura de aplicare a altor taxe prevăzute la art. 486
din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, conform anexei nr. 5 care face parte din prezentul proiect de
hotărâre.
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Art. 12. Se aprobă Regulamentul privind procedura de aplicare a anulării creanţelor restante în
sumă de până la 40 lei/rol fiscal aflate în sold la data de 31.12.2016 conform art. 266 alin (5) şi (6) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, conform anexei nr. 6, care face parte din
prezentul proiect de hotărâre.
Art. 13. Se aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a scutirilor şi reducerilor
privind impozitul / taxa pe clădiri conform art. 456 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,
conform anexei nr. 7, care face parte din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 14. Se aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a scutirilor şi reducerilor privind
impozitul / taxa pe teren conform art. 464 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, conform
anexei nr. 8, care face parte din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 15. Se aprobă Regulamentul privind procedura de reducere cu 50% a impozitului pe
mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol conform art. 469 alin. (2) din Legea
227/2015 privind Codul Fiscal, conform anexei nr. 9, care face parte din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 15. Se aprobă Regulamentul privind procedura de reducere cu 50% a impozitului pe
mijloacele de transport hibride conform art. 470 alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,
conform anexei nr. 10, care face parte din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 16. Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 17. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
Municipiului Vulcan, Serviciului Impozite și taxe locale, Direcţiei economice, Direcției Tehnice,
Compartimentului Cadastru - Agricultură, Compartimentului Stare Civilă, Compartimentului
Privatizare, Control Comercial, Serviciului de asistență socială, Compartimentului Protecție Civilă,
S.P.C.L.E.P şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 16.12.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 16 voturi „pentru” și 3 voturi
„abținere”
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ANEXA NR.1

H.C.L NR. 145/2016

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI
TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI
AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2017
I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI
I.1. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE AFLATE ÎN
PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE
- Art. 457 alin. (2) Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită
desfăşurată la clădiri:
Valoarea impozabilă
- lei/m2Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice
Tipul clădirii
canalizare, electrice
şi încălzire (condiţii
sau încălzire
cumulative)
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu
1.000
600
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
300
200
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau
200
175
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn,
125
75
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la 75% din suma care 75% din suma care s-ar
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, s-ar aplica clădirii aplica clădirii
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la 50% din suma care 50% din suma care s-ar
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la s-ar aplica clădirii aplica clădirii
demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
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II. IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN
II.1. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN –
TERENURI CU CONSTRUCŢII
- Art. 465 alin (2) Nivelurile impozabile/rangul localităţii:
Zona
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
în
- lei/ha cadrul
localit
0
I
III
IV
II
ăţii
8282
6878
5236
711
A
6042
6878
5199
3558
569
B
4215
5199
3558
1690
427
C
2668
3558
1690
984
278
D
1410

V
569
427
284
142

II.2. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – ORICE
ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU
CONSTRUCŢII
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- Art. 465 alin.(3)
Zona
Categoria de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

A

B

C

D

28
21
21
46
53

21
19
19
35
46

19
15
15
28
35

15
13
13
19
28

28

21

19

15

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0
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II.3. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
- Art. 465 alin. (7)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Categoria de folosinţă
Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la
nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută
la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui prevăzut la
nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Impozit
(lei)
22
42
20
20
48
0
48
0
8
0
1
26
0
0

III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
- Art. 470 alin. (2) Mijloace de transport cu tracţiune mecanică:
Lei/200 cm3 sau
Nr.
Mijloace de transport cu tracţiune
fracţiune din
crt.
mecanică
aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi
8
autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1.600 cm3, inclusiv
2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu
9
capacitatea cilindrică de pestei 1.600
cm3
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică
18
între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică
72
între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv
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Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 3.001 cm3
7 Autobuze, autocare, microbuze
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu
masa totală maximă autorizată de până
la 12 tone, inclusiv
9 Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1 Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică < 4.800 cm3
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică > 4.800 cm3
2 Vehicule fără capacitate cilindrică
evidenţiată
5

144
290
24
30

18
lei/200 cm3
3
5
100 lei/an

- Art.470 alin.(5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă
autorizată egală sau mai mare de 12 tone:
Impozitul
(în lei/an)
Ax(e)
motor(oare)
Alte
Numărul de axe şi greutatea brută
cu sistem de sisteme de
încărcată maximă admisă
suspensie suspensie
pneumatică
pentru
sau
axele
echivalentele motoare
recunoscute
I 2 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
1
0
133
mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai
2
133
367
mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
3
367
517
mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
4
517
1.169
mică de 18 tone
5 Masa de cel puţin 18 tone
517
1.169
II 3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
133
231
4

mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai
2
mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai
3
mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai
4
mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
5
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
6
mică de 26 tone
7 Masa de cel puţin 26 tone
III 4 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
1
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
2
mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai
3
mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
4
mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
5
mica de 32 tone
6 Masa de cel puţin 32 tone

231

474

474

615

615

947

947

1.472

947

1.472

947

1.472

615

623

623

973

973

1.545

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

- Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri
rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12
tone:
Impozitul
(în lei/an)
Ax(e)
Alte
motor(oare) cu
Numărul de axe şi greutatea brută
sisteme de
sistem de
încărcată maximă admisă
suspensie
suspensie
pentru
pneumatică sau
axele
echivalentele
motoare
recunoscute
I 2 + 1 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar
1
0
0
mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar
2
0
0
mai mică de 16 tone
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar
0
60
5

II

III

IV

V

mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar
4
mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar
5
mai mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar
6
mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar
7
mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar
8
mai mică de 28 tone
9 Masa de cel puţin 28 tone
2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar
1
mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar
2
mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar
3
mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar
4
mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar
5
mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar
6
mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar
7
mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar
8
mai mică de 38 tone
9 Masa de cel puţin 38 tone
2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar
1
mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar
2
mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar
1
mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar
2
mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar
3
mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1.310

747

1.310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1.429

1.429

1.984

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.579

2.197

2.197

2.986

2.197

2.986

1.395

1.937

1.937

2.679

2.679

3.963

2.679

3.963

6

Masa de cel puţin 36 tone, dar
mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar
2
mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar
3
mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
1

794

960

960

1.434

1.434

2.283

1.434

2.283

- Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote:
Impozit
Masa totală maximă autorizată
- lei a. Până la 1 tonă, inclusiv
9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
34
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
52
d. Peste 5 tone
64
- Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă:
Impozit
Mijlocul de transport pe apă
- lei/an 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru
21
pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
56
3. Bărci cu motor
210
4. Nave de sport şi agrement
500
5. Scutere de apă
210
6. Remorchere şi împingătoare:
X
a) până la 500 CP, inclusiv
559
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
909
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP,
1398
inclusiv
d) peste 4000 CP
2237
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau
182
fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500
182
de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500
280
de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000
490
de tone
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IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI
AUTORIZAŢIILOR
Art. 474 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Suprafaţa pentru care se obţine
- lei certificatul de urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv
5
2
b) între 151 şi 250 m , inclusiv
6
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv
8
2
d) între 501 şi 750 m , inclusiv
9
2
e) între 751 şi 1.000 m , inclusiv
12
f) peste 1.000 m2
14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte
1.000 m2
Art. 474 alin.(4)
Taxa pentru avizarea certificatului de
11 lei
urbanism de către comisia de urbanism
şi amenajarea teritoriului, de către
primari sau de structurile de specialitate
din cadrul consiliului judeţean
Art. 474 alin.(10)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
6 lei pentru fiecare m2 afectat
foraje sau excavări
Art. 474 alin.(14)
Taxa pentru autorizarea amplasării de
6 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată
chioşcuri, containere, tonete, cabine,
spaţii de expunere, corpuri şi panouri de
afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi
în spaţiile publice
Art. 474 alin.(15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
9 lei pentru fiecare racord
privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu
Art. 474 alin.(16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă

7 lei

Art.475 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
sanitare de funcţionare

14 lei
8

Art. 475 alin.(2)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
producător

57 lei

Art. 475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind
desfășurarea activității de alimentație publică
Pentru o suprafață de până la 500 m2,
100 lei / pentru fiecare 100 mp sau fracțiune
inclusiv
Pentru o suprafață mai mare de 500 m2
2000 lei / suprafața de 500 mp +100 lei pentru
fiecare 100 mp sau fracțiune
Art. 486 alin.(5)
Taxa pentru eliberarea de copii
23 lei
heliografice de pe planuri cadastrale sau
de pe alte asemenea planuri, deţinute de
consiliile locale

V. TAXA
PUBLICITATE

PENTRU

FOLOSIREA

MIJLOACELOR

DE

RECLAMĂ

ŞI

Art. 478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
În cazul unui afişaj situat în locul în 23 lei/ m2 sau fracţiune de m2
care persoana derulează o activitate
economică
În cazul oricărui altui panou, afişaj 17 lei/ m2 sau fracţiune de m2
sau oricărei altei structuri de afişaj
pentru reclamă şi publicitate

VI. SANCŢIUNI
LIMITELE AMEZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
Art. 493 alin.(3)
sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar
cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei
la 696 lei
Art. 493 alin.(4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
9

intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
Art. 493 alin.(41)

Art. 493 alin.(5)

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor
de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data
primirii solicitării constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei."
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi
maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4)
se majorează cu 300%.
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LEGEA NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDCIARE DE TIMBRU
Nr. Extras din norma juridică
crt.

- lei CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de
notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi
locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat,
care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice
1. anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a
2
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie,
cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare
Punct abrogat prin art. 80 lit.
i) din Ordonanţa Guvernului
2. Eliberarea certificatului de producător
nr. 36/2002 privind impozitele
şi taxele locale
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe
x
cap de animal:
3.
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra
x
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
4.
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
5
Punct abrogat prin art. 1, pct.
144 din Legea nr. 174/2004
pentru aprobarea Ordonanţei
5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală
Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură
fiscală
Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor
6.
2
certificate medicale folosite în justiţie
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării
8.
15
numelui şi sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii
9.
2
căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a
10.
2
actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine
11

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de
stare civilă
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor
12. pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate
11.

2
2

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
Acte de identitate:
x
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru
cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor
de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără
5
cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea
domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
Abrogat prin Ordonanţa de
1. b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau
urgenţă a Guvernului nr.
a reşedinţei
70/2009
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini
6
şi ale persoanelor fără cetăţenie
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi
Abrogat prin Ordonanţa de
legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau
urgenţă a Guvernului nr.
deteriorate
70/2009
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind
Abrogat prin Ordonanţa de
2. furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a
urgenţă a Guvernului nr.
populaţiei
70/2009
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
2
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de
conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală
x
de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
6
categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E
Abrogat prin Ordonanţa de
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
urgenţă a Guvernului nr.
autovehicule din categoria A
1.
70/2009
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
Abrogat prin Ordonanţa de
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau
urgenţă a Guvernului nr.
subcategoriile B, B1, B+E
70/2009
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E,
28
C1+E, D1+E, Tb şi TV
12

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau
subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule din categoriile C+E, D+E

2.

3.

4.

1.

2.
3.

Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
70/2009
Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
70/2009

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat
permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul
anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la
84
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de
conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o
şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor
pentru categoriile B, B1, B+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat
Abrogat prin Ordonanţa de
permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul
urgenţă a Guvernului nr.
anulat
70/2009
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 Abrogat prin Ordonanţa de
ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a
urgenţă a Guvernului nr.
permisului de conducere
70/2009
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi
autorizare de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a
x
autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată
60
de până la 3.500 kg inclusiv
Abrogat prin Ordonanţa de
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată
urgenţă a Guvernului nr.
cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg, inclusiv
70/2009
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată
145
mai mare de 3.500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
9
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor
423
şi remorcilor
CAPITOLUL IV1
Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind
furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a
5
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi
din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă
a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare
13

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.
1. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
15
ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi
forestiere

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica
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ANEXA NR.2
LA H.C.L nr. 145/2016

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

TAXE SPECIALE
stabilite în conformitate cu art. 484 din Codul Fiscal
şi datorate de contribuabilii persoane fizice şi juridice din Municipiul Vulcan
NR
CRT
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

DENUMIRE TAXĂ
Taxe certificat de atestare

Taxe certificat de atestare
Taxă acord desfăşurare activităţi
economice
Taxă eliberare autorizaţie transport
Taxă viză autorizaţie transport
Taxă eliberare autorizaţie taxi
Taxă viză anuală autorizaţie taxi
Taxă eliberare copie conformă
autorizaţie transport
Taxă eliberare copie conformă
autorizaţie taxi
Taxa eliberare lincenţă de traseu
Taxe pt. eliberare acte in regim de
urgenţă (cel mult 24 h)
Taxe copii xerox
Taxa informaţii rol fiscal către terţi –
persoane fizice şi juridice
Taxe pentru sesizarea deschiderii
succesiunii
Taxă pentru eliberarea certificatelor
fiscale
Taxă de salubrizare persoane fizice
Taxă de salubrizare persoane
juridice

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

TAXE PROPUSE
Anul 2017
0.50 lei/mp pentru clădiri si 0.30
lei/mp pentru anexe aferente
construcţiilor autorizate
1,2 leu/mp pentru clădiri si 0.60
lei/mp pentru anexe aferente
construcţiilor neautorizate
57 lei
64 lei
64 lei
64 lei
64 lei
64 lei
64 lei
464 lei
23 lei
0.3 lei /pag A4
10 lei/rol fiscal
5 lei
4 lei
8 lei/persoană/lună
252 lei/tonă/lună

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

ANEXA NR. 3
LA H.C.L nr. 145/2016

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

Regulament privind procedura de aplicare a taxelor speciale prevăzute la art. 484
alin. (1) – (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

În conformitate cu art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi prevederile Legii
273/2006 privind finanţele publice locale Consiliile Locale pot adopta taxe speciale pentru
serviciile publice locale. Taxele stabilite se încasează numai de la persoanele fizice sau juridice
care beneficiază de serviciile oferite de instituţia publică .
I. TAXE CERTIFICAT DE ATESTARE STABILITĂ CONFORM PCT. 1 ŞI 2 DIN
ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

Prezenta procedura stabileşte modul de calcul si plata a taxei pentru eliberarea Certificatelor
de atestare a construcţiilor, atât pentru persoane fizice cât şi juridice, la data de 1 ianuarie a
fiecărui an.
Potrivit art. 37 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
republicată, dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui
certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să
confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există
proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în
materie şi a unei documentaţii cadastrale, alin.(2) construcţiile realizate înainte de 1 august 2001,
se intabulează, în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin
care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei
publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale,
alin (3) dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în cartea funciară şi pe stadii
de execuţie, în baza următoarelor documente:
a)certificatului de atestare a stadiului realizării construcţiei, eliberat de primarul unităţii
administrativ-teritoriale;
b)procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei;
c)documentaţiei cadastrale.

1

Consiliul local poate institui taxe pentru eliberarea Certificatelor de atestare a construcţiilor,
conform art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Taxa se calculează pentru fiecare construcţie astfel:
- pentru clădirile principale executate cu autorizaţie de construire ,suprafaţa desfăşurată a
construcţiei se înmulţeşte cu 0,50 lei /mp suprafaţă desfăşurată;
- pentru clădirile anexe executate cu autorizaţie de construire, suprafaţa desfăşurată a
construcţiei se înmulţeşte cu 0,30 lei /mp suprafaţă desfăşurată;
- pentru clădirile principale executate fără autorizaţie de construire ,suprafaţa desfăşurată a
construcţiei se înmulţeşte cu 1,20lei /mp suprafaţă desfăşurată;
- pentru clădirile anexe executate fără autorizaţie de construire, suprafaţa desfăşurată a
construcţiei se înmulţeşte cu 0,60 lei /mp suprafaţă desfăşurată;
II. TAXĂ ACORD DESFĂŞURARE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CONFORM PCT. 3
DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN
PROIECTUL DE
HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
1. Taxa de eliberare acord desfăşurare activităţi economice se instituie în baza Ordonanţei
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată cu
modificările şi completările ulterioare. Taxa este destinată pentru plata acordului de funcţionare.
2. Taxa pentru eliberare acord desfăşurare activităţi economice este stabilită la taxe
speciale , în conformitate cu art.484 din Codul Fiscal şi datorate de contribuabilii persoane fizice
şi juridice din municipiul Vulcan. Această taxa a fost stabilită în cuantum de 57 lei.
3. Această taxă se plăteşte la emiterea acordului de funcţionare, constituindu - se venit la
bugetul local şi se va încasa prin Serviciul Impozite şi taxe.
III. TAXE ELIBERARE AUTORIZAŢII TRANSPORT, COPII CONFORME ŞI
LICENŢĂ TRASEU CONFORM PCT. 4,5,6,7,8,9,10 DIN ANEXA 2 CARE FACE
PARTE INTEGRANTĂ DIN
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
1) Taxa pentru serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de
închiriere se instituie în baza Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi in regim
de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează autorizarea,
organizarea, atribuirea gestiunii si controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi

2

sau de transport în regim de închiriere, a Legii nr. 92/ 2007 a serviciilor de transport public
local, O.U.G nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.
2) Serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte
din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau
coordonarea autorităților administrației publice locale si se efectuează numai de către
transportatori autorizați de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definita în lege.
3) Taxele pentru serviciile de transport public local transport persoane sau bunuri în
regim de taxi sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcționare a arterelor
rutiere din Municipiul Vulcan, necesitatea amenajării si întreținerii locurilor de așteptare (stații
taxi),completării si refacerii sistemului de semnalizare rutieră ( marcaje, indicatoare, rutiere si
lucrări de semaforizare) si se aplică tuturor persoanelor fizice si juridice care execută transport de
persoane si bunuri în regim de taxi astfel:
- taxa de eliberare autorizaţie transport este de 64 lei şi se aplică în baza Legii nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi in regim de închiriere, cu modificările şi completările
ulterioare.
- taxa viza autorizație transport este de 64 lei şi se aplică în baza Legii nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi in regim de închiriere, cu modificările şi completările
ulterioare.
- taxa eliberare autorizație taxi este de 64 lei şi se aplică în baza Legii nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi in regim de închiriere, cu modificările şi completările
ulterioare.
- taxa viza anuală autorizaţie taxi este de 64 lei şi se aplică în baza Legii nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi in regim de închiriere, cu modificările şi completările
ulterioare.
- taxa eliberare copie conforma autorizație transport este de 64 lei şi se aplică în baza
Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi in regim de închiriere, cu modificările şi
completările ulterioare.
- taxa eliberare copie conforma autorizație taxi este de 64 lei şi se aplică în baza Legii nr.
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi
completările ulterioare.
- taxa eliberare licență de traseu este de 464 lei şi se aplică în baza Legii nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările
ulterioare.
NR.CRT

DENUMIREA TAXA

TAXE PROPUSE ANUL
2017

1.

Taxa eliberare autorizație transport

64 lei

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Taxa viza autorizație transport
Taxa eliberare autorizație taxi
Taxa viza anuala autorizatie taxi
Taxa eliberare copie conformă autorizație transport
Taxa eliberare copie conformă autorizatie taxi
Taxa eliberare licență de traseu

64 lei
64 lei
64 lei
64 lei
64 lei
464 lei
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4) Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant în numerar la casieriile
Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan sau cu ordin de plată,
după prezentarea documentelor solicitate de către funcţionarul din cadrul Biroului Transport în
conformitate cu prevederile legale.
5) După verificarea îndeplinirii condiţiilor , autoritatea de autorizare va elibera
documentele necesare pentru executarea transportului public local în regim de taxi sau în regim
de închiriere.
6) Taxele constituie venituri bugetare şi urmează să fie utilizate pentru finanţarea
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a reţelei stradale din municipiul Vulcan.

IV. TAXĂ ELIBERARE ACTE ÎN REGIM DE URGENŢĂ (CEL MULT 24 ORE)
CONFORM PCT. 11 DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
1. Cadrul legal de instituire a taxei pentru eliberarea actelor în regim de urgență este
asigurat de art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal și art. 30 din Legea
nr.273/2006 privind Legea Finanțelor Publice de interes local.
2. Cuantumul taxei se stabilește anual, prin Hotărâre a Consiliului Local.
3. Legislaţia în vigoare pentru eliberarea diverselor acte de către unitatea administrativ
teritorială prevede anumite termene în care acestea pot fi eliberate. Totuşi sunt persoane atât
fizice cât şi juridice care din motive personale doresc eliberarea actelor solicitate într-un timp
foarte scurt . Pentru eliberarea actelor în regim de urgență ( cel mult 24h), s-a stabilit taxa
eliberare acte în regim de urgenţă în cuantum de 23 lei pe care o achită toți contribuabilii
persoane fizice/juridice care beneficiază de acest serviciu.
4. Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor
necesare.
5. Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant în numerar la casieria
Serviciului Impozite și taxe locale din cadrul Primărie Municipiului Vulcan.
6. Eliberarea documentelor în regim de urgență se face pe bază de cerere, dacă solicitanții
sunt îndreptățiți potrivit legii să aibă acces la actele solicitate.
7. Taxa constituie venit la bugetul local, venit care este utilizat pentru acoperirea
cheltuielilor generate de asigurarea consumabilelor, birotică, investiții în echipamente
informatice, etc.
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V. TAXĂ COPII XEROX CONFORM PCT. 12 DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE
INTEGRANTĂ DIN PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pe anul 2017

1. Cadrul legal prin care a fost instituită taxa pentru eliberare de copii xerox este asigurat
de art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, de art. 30 din Legea nr.273/2006
privind Legea Finanțelor Publice de interes local și de art.17 din Legea 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației
publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004
privind Statutul aleșilor locali.
2. Taxa se stabileşte anual prin Hotărârea Consiliului Local şi achită în funcție de
numărul de pagini solicitate, anticipat sau la predarea către solicitant a copiilor ( în cazul în care
nu se pot stabili numărul de copii la depunerea cererii) la casieria Municipiului Vulcan..
3. Eliberarea de copii după actele solicitate se face pe bază de cerere depusă şi
înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Vulcan, dacă solicitanții sunt îndreptățiți
potrivit legii să aibă acces la actele solicitate.
4. Prin introducerea acestei taxe s-a avut în vedere acoperirea cheltuielilor pe care
primăria le are cu această activitate ( hârtie, toner, imprimantă, etc.).

VI. TAXĂ INFORMAŢII ROL FISCAL CĂTRE TERŢI – PERSOANE FIZICE ŞI
JURIDICE CONFORM PCT. 13 DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ
DIN PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul
2017
1. Cadrul legal prin care a fost instituită taxa pentru informații rol fiscal către terți –
persoane fizice și juridice este asigurat de art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
de art. 30 din Legea nr.273/2006 privind Legea Finanțelor Publice de interes local și de art. 27 și
art. 36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală. De asemenea potrivit
prevederilor art. 659 alin. 2 din Codul de procedură civilă, se stipulează că instituțiile publice, de
credit și oricare alte persoane fizice și juridice sunt obligate să furnizeze date, dar nu se
precizează că organele fiscale au obligația de a furniza informațiile pe care le dețin în mod
gratuit.
2. Se datorează taxă informații rol fiscal la cererea terțelor persoane fizice/juridice a
situației privind patrimoniul și/sau obligațiile de plată ale contribuabililor înregistrați în
evidențele fiscale.
3. Se stabilește taxa informații rol fiscal către terți – persoane fizice și juridice în sumă de
10 lei/rol fiscal.
4. Cererea pentru furnizarea de informații rol fiscal persoane fizice/juridice va fi însoțită
de dovada plăți taxei .
5. Dat fiind faptul că instituțiile publice sunt obligate să comunice date și informații
relevante pentru executarea silită ceea ce implică angajarea de resurse material umane și logistice
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cu impact asupra bugetului local, apare ca justă recuperarea sub formă de taxă a unei părți din
cheltuiala respectivă.
Prin introducerea acestei taxe s-a avut în vedere acoperirea cheltuielilor pe care le are
primăria cu activitatea respectivă, constând în hârtie, toner, imprimante, întreținerea
calculatoarelor, etc.
Taxa constituie venit la bugetul local, venit care este utilizat pentru acoperirea
cheltuielilor generate de asigurarea consumabilelor, birotică, investiții în echipamente
informatice, etc.

VII. TAXĂ PENTRU SESIZAREA DESCHIDERII SUCCESIUNII CONFORM PCT. 14
DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN
PROIECTUL DE
HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

(1) Taxa pentru sesizarea deschiderii succesiunii se instituie în baza Noului Cod Civil.
(2) Modelul formularului tipizat al Anexei 24 este cel aprobat prin Ordinul comun M.F.P
nr. 2.052bis/2006 şi M.A.I nr. 1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru
stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a
altor venituri ale bugetelor locale şi conţine informaţii despre masa succesorală, numărul şi
calitatea moştenitorilor .
(3) Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa 24 se eliberează o singură
data la solicitarea persoanelor care au calitatea cerută de lege sau să fi fost desemnată de către
defunct prin testament.
(4) Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, este documentul administrativ
necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfășoară exclusiv în fața notarului public
competent sau a instanței judecătorești în a cărei raza teritorială a avut ultimul domiciliu
defunctul. Aceasta (anexa nr.24) nu atesta calitatea de moştenitor și nici dreptul de proprietate
asupra bunurilor mobile sau imobile deținute de defunct.
(5) Persoana la solicitarea căreia se face deschiderea procedurii succesorale se prezintă la
Compartimentul Juridic cam. 18 cu certificatul de deces pentru persoana decedată după care se
face succesiunea, şi după caz , cu testamentul, în original, unde în prezenţa funcționarilor din
cadrul acestui compartiment trebuie sa dea o declarație pe propria răspundere, din cuprinsul
căreia trebuie sa rezulte: calitatea celui care solicită deschiderea succesiunii; persoana după care
se face succesiunea cu indicarea numelui si a ultimului domiciliu al defunctului, data decesului;
numele si domiciliul moștenitorilor; indicarea în cuprinsul declaraţiei a faptului că există sau nu
testament, cu enumerarea moştenitorilor testamentari în situaţia în care aceştia există.
(6) Taxa pentru acest serviciu este în sumă de 5 lei şi va fi încasată de personalul din
cadrul Serviciului taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(7) Taxele încasate pentru acest serviciu constituie venituri bugetare şi urmează să fie
utilizate pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale compartimentelor de
specialitate din cadrul primăriei.
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VIII. TAXĂ PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL CONFORM PCT. 15
DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN PROIECTUL DE
HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

1. Cadrul legal de instituire a taxei pentru eliberarea certificatelor fiscale asigurat de art.
484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal și art. 30 din Legea nr.273/2006 privind Legea
Finanțelor Publice de interes local.
2. Cuantumul taxei se stabilește anual, prin Hotărâre a Consiliului local.
3. Toți contribuabili persoane fizice și juridice care solicită eliberarea de certificate
fiscale datorează taxa pentru eliberarea certificatelor stabilită.
4. Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului fiscal.
5. Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidența
creanțelor fiscale a organului fiscal local și cuprinde obligațiile fiscale restante și după caz,
obligațiile fiscale scadente până în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum și alte
creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența
organului fiscal local în vederea recuperării.
Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la
data solicitării și este valabil 30 zile de la data emiterii, termen reglementat de Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală..
6. Dat fiind faptul că instituțiile publice sunt obligate să comunice date și informații
relevante pentru executarea silită ceea ce implică angajarea de resurse material umane și
logistice cu impact asupra bugetului local, apare ca justă recuperarea sub formă de taxă a unei
părți din cheltuiala respectivă.
Prin introducerea acestei taxe s-a avut în vedere acoperirea cheltuielilor pe care le are
primăria cu activitatea respectivă, constând în hârtie, toner, imprimante, întreținerea
calculatoarelor, etc.
Taxa constituie venit la bugetul local, venit care este utilizat pentru acoperirea
cheltuielilor generate de asigurarea consumabilelor, birotică, investiții în echipamente
informatice, etc.
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IX. TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL VULCAN CONFORM
PCT. 16 și 17 DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN PROIECTUL
DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, coroborate cu
dispozițiile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, Consiliile Locale aprobă taxe speciale pentru funcționarea serviciilor
publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, stabilind cuantumul taxelor
speciale anuale și aprobând regulamente de stabilire a modului de organizare și funcționare a
serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.
Potrivit prevederilor art. 26 din Legea serviciului de salubrizare nr. 101/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea finanțării serviciului de
salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în
cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale, care se stabilesc, se ajustează
sau se modifică de către autoritățile administrației publice locale, în baza fișelor de
fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatorii serviciului de salubrizare.
Persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Vulcan și persoanele juridice care au
sediul, punct de lucru sau desfășoară activități economice în municipiul Vulcan sunt obligate la
plata taxei speciale de salubrizare stabilită prin hotărârea Consiliului Local.
Ținând cont de fișa de fundamentare înaintată de către S.C. PREGOTERM S.A
VULCAN, prin adresa nr. 4208/08.12.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Vulcan sub
numărul 39057/08.12.2016, începând cu data de 01.01.2017 se stabilește:
• Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice
din Municipiul Vulcan este de 8,00/persoană/lună.
•

Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane juridice
din Municipiul Vulcan este de 252,00 lei/tonă/lună.

Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcție de numărul de persoane din
fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenți la adresa respectivă ( membri de familie,
chiriași, flotanți, etc.).
Persoanele fizice au obligația de a depune la Serviciul impozite și taxe declarația conform
modelului atașat în vederea stabilirii taxei de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care
locuiesc la acea adresă.
Pentru imobilele proprietate a persoanelor fizice care sunt date în chirie, comodat, sau în
altă formă, altor persoane fizice/juridice, obligația declarării revine proprietarului.
Persoanele juridice sunt obligate la plata taxei în funcție de volumul de deșeu
generat/lună. Volumul de deșeu generat de către aceste categorii de beneficiari va fi comunicat
lunar de către operatorul de salubritate.
Pentru imobilele proprietate a persoanelor juridice care sunt date în chirie, comodat, sau
în altă formă, altor persoane fizice/ juridice, obligația declarării revine proprietarului.
Pentru imobilele aflate în proprietatea Statului, a Municipiului Vulcan, obligația
declarării revine chiriașilor acestor imobile.
Termenul de depunere al declarației de impunere pentru taxa specială de salubrizare
aferentă anului 2017 este de 31 martie 2017.
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În cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se va stabili din oficiu de către
organele de specialitate pe baza oricăror date și informații deținute de acestea ( date și
informații obținute în urma controalelor efectuate la alți contribuabili care au legături de afaceri
cu plătitorul în cauză, din dosarul fiscal al plătitorului, informații de la terți, etc. )
În cazul în care intervin modificări ( domiciliu, nr. de persoane) în datele prevăzute în
declarația de impunere inițială, cel în drept va depune o declarație rectificativă, însoțită de
documente justificative, în termen de 30 zile de la data apariției modificărilor respective,
impunerea/scăderea taxei de salubrizare aferentă declarației rectificative se va efectua cu data
de 1 a lunii următoare depunerii declarației rectificative.
În caz de deces, scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de 1 a lunii următoare
apariției acestei situații și necesită depunerea copiei după certificatul de deces, conform cu
originalul.
Termenele de plată pentru taxa specială de salubrizare se stabilesc după cum urmează:
- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie,martie;
-

30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai, iunie;

-

30 septembrie, pentru lunile: iulie, august, septembrie;

-

31 decembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie, decembrie.

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine calculul și plata majorărilor de
întârziere în cuantumul și condițiile prevăzute la art. 183 alin (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, respectiv 1% din cuantumul obligației fiscale principale neachitate în
termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Pentru sumele restante la plată, Serviciul impozite și taxe procedează la declanșarea și
realizarea executării silite a acestora, conform legislației în vigoare.
Taxa de salubrizare se poate achita numerar la casieriile Primărie Municipiului Vulcan,
precum și cu ordin de plată în contul care va fi deschis la Trezoreria Municipiului Petroșani.
Sumele încasate vor fi achitate către operatorii serviciilor de salubritate pe baza facturilor
însoțite de documente justificative privind cantitatea de deșeuri colectate, transportate și
depozitate.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN
ROMÂNIA, jud. HUNEDOARA, Loc. VULCAN 336200, Bd. Mihai Viteazu nr.31, tel.0254/570340; 570011,
mobil: 0723191333 fax.0254/571910 web: www.e-vulcan.ro; e – mail: primvulcan@yahoo.com; cod fiscal
4375267
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE
Nr. ………….. din …………..2016

DECLARAȚIE
PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE

Subsemnatul (a)
……….…………………………………………………..........................………,
CNP ……….............................., B.I./C.I./A.I. serie ..... nr. …………….., judeţ .................. loc.
................................ cod poştal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr.
....., bloc .... scară ... etaj ... ap .... tel. ............................, fax ............................., adresă de e-mail
…………………………… proprietar (membru al familiei) al imobilului situat în Municipiul
Vulcan, str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scară ... etaj ... ap ......, cunoscând
prevederile art. 326 din Codul Penal privitoare la declarațiile nesincere date în fața autorităților de
stat și publice, declar pe propria răspundere, că în imobilul mai sus menționat locuiesc _________¹
persoane , după cum urmează și că dețin/nu dețin² alte proprietăți în Municipiul Vulcan.
Nr.crt.

Nume și prenume

CNP

¹ se va menționa numărul de persoane care locuiesc la adresa declarată, numele și prenumele, CNP
² pentru fiecare proprietate sa va completa o declarație

Vulcan
Data ___/___/_____

Semnătura
__________________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN
ROMÂNIA, jud. HUNEDOARA, Loc. VULCAN 336200, Bd. Mihai Viteazu nr.31, tel.0254/570340; 570011,
mobil: 0723191333 fax.0254/571910 web: www.e-vulcan.ro; e – mail: primvulcan@yahoo.com; cod fiscal
4375267
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE
Nr. ………….. din …………..2016

DECLARAȚIE
PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE JURIDICE

Inițială □

Rectificativă □
Date de identificare a societății
CUI ……………………………
Denumire ………………………………………….Sediu/Punct de lucru ………………...........
Județ ………………..str. ……………………………….., nr. ……, bl. ………..,
ap.………., Cod poștal …………………..
Cont bancar ………………………………………………….
Banca ………………………………………..
Nr. crt.

Adresa punctului de lucru/locația în care se
desfășoară activități economice

CUI

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privitoare la declarațiile nesincere date în fața
autorităților de stat și publice, declar pe propria răspundere, că datele înscrise în prezenta
declarație sunt reale.
Data: …………/…………20.......
Prenume şi nume .....................................................................
Calitatea...............................................................................
Semnătura şi ştampila ...............................................
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN
ROMÂNIA, jud. HUNEDOARA, Loc. VULCAN 336200, Bd. Mihai Viteazu nr.31, tel.0254/570340; 570011,
mobil: 0723191333 fax.0254/571910 web: www.e-vulcan.ro; e – mail: primvulcan@yahoo.com; cod fiscal
4375267
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE
Nr. ………….. din …………..2016

DECLARAȚIE RECTIFICATIVĂ
PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE

NUME CONTRIBUABIL _______________________________________________
Cod numeric personal ___________________________________________________
Județ ______________, Localitatea ________________, str. ____________________
Nr. ________, Bl.________, sc. _____, Ap._______

Nr. crt.

Nr.
persoan
e
declarat
e

Nr.
persoane
intrate

Nr.
persoane
ieșite

Data de la care are Perioada pt. care
loc modificarea are loc modificarea

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privitoare la declarațiile nesincere
date în fața autorităților de stat și publice, declar pe propria răspundere, că datele înscrise în
prezenta declarație sunt reale și documentele anexate sunt în conformitate cu originalul.
Vulcan
Data ___/___/_____
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

Semnătura
__________________
CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica
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ANEXA NR.4
LA H.C.L nr. 145/2016
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
ALTE TAXE LOCALE
stabilite în conformitate cu art. 486 din Codul Fiscal

1.

Taxe de utilizare a unor terenuri din intravilanul Municipiului Vulcan

aferente caselor de colonie pentru folosință agricolă și neagricolă pentru anul 2017:
•
•
•

2.

0,079 lei/mp/an teren arabil;
0,046 lei/mp/an teren fânaţ;
0,360 lei/mp/an teren ocupat de curţi – construcţii (aferent caselor de colonie).

Taxe de parcare cu plată pe raza Municipiului Vulcan pentru anul 2017:
•

1,00 lei/autovehicul/oră;

•

5,00 lei/autovehicul/zi;

•

100,00lei/parcare/lună

cu

rezervare

pentru

autovehiculele

care

aprovizionează societățile comerciale care își desfășoară activitatea în zona Pieței
Agroalimentare – str. Preparației și zona b-dul M. Viteazu;
•

3.

50,00 lei/autovehicul/lună – abonament.

Taxă de utilizare a locurilor de vânzare în zonele publice de comerț în Piața
Vulcan și Târgul Săptămânal pentru anul 2017:

-TAXE PIAŢĂ:
Taxă închiriere masă

5 lei/mp/zi ( 5 lei/masă/zi)

Taxă închiriere cântar

2 lei/zi

Taxă curăţenie

1 leu/zi
1

-TAXE TÂRG SĂPTĂMÂNAL:
Taxă teren montare cort până la 16 mp

1 leu/mp/zi

(16 lei/masă/zi )

Taxă teren montare masă pliantă

5,50 lei/mp/zi

(5,5 lei/masă/zi)

Taxă teren ocupat de o maşină pentru expunere marfă

1 leu/mp/zi

Taxă teren pentru alte moduri de vânzare

1 leu/mp/zi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ:SECRETAR
Jr. Peter Rodica
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ANEXA NR. 5
LA H.C.L Nr.145/2016

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
Regulament privind procedura de aplicare a altor taxe prevăzute la art. 486 din Legea
227/2015 privind Codul Fiscal

I . REGULAMENT PRIVIND STABILIREA TAXELOR PENTRU UTILIZAREA UNOR
TERENURI ADMINISTRATE DE CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN,
AFERENTE CASELOR „ TIP COLONIE”.
În conformitate cu prevederile Decretului - Lege nr. 61/7.02.1990 şi a Legii nr.
85/22.07.1992 republicată, deţinătorii caselor „ tip colonie” au putut deveni proprietari ai
acestor imobile, prin cumpărarea din fondul locativ de stat.
Prin actul de vânzare – cumpărare se vinde doar locuinţa şi anexele existente, iar terenul
de sub construcţii se atribuie cumpărătorului în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor. Se
menţionează în contractele de vânzare - cumpărare, întocmite de către RAGCL Vulcan, ulterior
S.C. ALMASERV S.A. şi Pregoterm , că terenul atribuit în folosinţă pe durata existenţei
construcţiei şi terenul aferent compus din grădină şi curte, urmează să treacă în proprietatea
dobânditorului construcţiilor în baza art. 36, alin. 2 din Legea nr.18/1991 republicată.
Conform Legii fundului funciar art. 36, alin .2 „ Terenurile proprietate de stat, situate
în intravilanul localităţilor, atribuite potrivit legii, în folosinţă veşnică sau pe durata existenţei
construcţii, în vederea – construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării
de la stat a unor asemenea locuinţe , trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor , în
proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie ”.
Atribuirea în proprietate particulară a acestor terenuri (categoria arabil, fânaţ, curţi –
construcţii), din proprietatea statului se face prin Ordinul prefectului judeţului Hunedoara.
Astfel, prin Ordinul prefectului judeţului Hunedoara– privind trecerea din
proprietatea statului în proprietate particulară , suprafaţa atribuită a fost de până la 200 mp. ,
respectiv cea de sub construcţii, iar pentru diferenţa de teren folosită, titularii caselor „ tip
colonie” vor achita o taxă de utilizare a terenului pe categorii de folosinţă.
Fiecăreia dintre aceste locuinţe îi revine şi o anumită suprafaţă de grădină (arabil, fânaţ)
şi curte în funcţie de cota - parte deţinută din construcţie, pentru folosinţa căreia proprietarii
achită anual taxa utilizare.
Tot mai mulţi dintre deţinătorii unor astfel de locuinţe îşi exprimă dorinţa de a cumpăra
pe viitor aceste suprafeţe pe care le utilizează din momentul achiziţionării casei.
La stabilirea taxei de utilizare a terenului de stat , aferent caselor se colonie s-a luat în
calcul raportul dintre producţia obţinută pe unitatea de suprafaţă pe categorii de folosinţă , gradul
de valorificare şi cheltuielile necesare pentru lucrările solului, lucrările de întreţinere şi recoltare,
deci toate lucrările agrotehnice, precum şi gradul de fertilitate a solului.
Suprafeţele de teren agricol existente pe raza municipiului Vulcan, sunt incluse în
grupa a V-a de calitate şi fertilitate, fapt ce justifică nivelul relativ mic al taxei de utilizare pentru
aceste terenuri , diferenţiat pe categorii de folosinţă , pentru anul 2016, şi anume:

0,079 lei /mp./an teren arabil

0,046 lei /mp./an teren fânaţ

0,360 lei /mp./an teren ocupat de curte-construcţii (aferent caselor de
colonie).
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În acest sens se întocmeşte un contract de utilizare teren, în baza cererii depuse de către
proprietarul locuinţei, sau a unui alt membru major al gospodăriei respective.
- Persoana solicitantă se prezintă la Compartimentul cadastru – agricultură , cam 23,
cu actul de identitate , contractul de vânzare – cumpărare al imobilului, schiţa imobilului unde
terenul este defalcat pe categorii de folosinţă : arabil, curte – construcţii, fânaţ .
- Contractul de utilizare teren se semnează la data achitării taxei de folosinţă a
terenului şi are durată de valabilitate un an calendaristic, respectiv 31.12.2016.
- Taxa prevăzută în contractul de utilizare teren, reprezintă cumulul sumei taxei
rezultate (lei/an/mp.) tuturor parcelelor pe categorii de folosinţă agricolă şi neagricolă .
- Taxa pentru utilizarea terenului de stat, aferent caselor de colonie , prevăzută în
contract va fi încasată de personalul din cadrul Serviciului taxe şi impozite din cadrul aparatului
de specialitate a primarului.
II. REGULAMENT DE FUNCŢIONARE AL PARCĂRILOR CU PLATĂ DIN
MUNICIPIUL VULCAN
Cap.I. DISPOZIŢII GENERALE
Regulamentul de funcţionare al parcărilor cu plată cuprinde ansamblul măsurilor şi
normelor de staţionare şi taxare, obligatorii, atât pentru utilizatorii parcărilor cât şi pentru
operatorii care le administrează.
Regulamentul de funcţionare se aplică la parcările cu plată pe domeniul public

în

sectoarele delimitate prin indicatoare rutiere, parcare cu plată, însoţite de adiţionalul inscripţionat
cu tariful orar, orarul de funcţionare şi sistemul de taxare.
Prezentul

regulament,

reglementează

regulile

privind

staţionarea

şi

parcarea

autovehiculelor în parcările cu plată din Municipiul Vulcan, sistemul de taxare a acestora
precum şi măsurile de sancţionare a nerespectării prevederilor din prezentul regulament.
În sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel :
a) Parcare – spaţiul destinat în mod special staţionării autovehicullelor, semnalizat prin
indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului sau restul demeniului
public sau privat;
b) Parcare publică – totalitatea parcărilor amenajate în condiţiile stipulate la lit.(a) aflate pe
domeniul public şi privat al Municipiului Vulcan;
Orarul de funcţionare al parcărilor cu plată în municipiul Vulcan este zilnic de luni până
vineri 7.00-19.00, cu excepţia sărbătorilor legale .
În toate parcările cu plată din Municipiul Vulcan din totalul locurilor de parcare, 4% din
locurile de parcare dar nu mai puţin de 2 locuri, vor fi amenajate, semnalizate pentru parcare
gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap. Este interzisă parcarea pe locuri
de parcare amenajate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu
handicap.(conform Lg.519/2002 pentru aprobarea OUG 102/1999 privind protecţia specială a
persoanelor cu handicap).
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Sunt exceptate de la plata taxei de parcare autovehiculele aparţinând următoarelor
proprietari şi categorii:
a) Vehicule de intervenţie, Salvare, Pompieri, Poliţie, Jandarmerie, Poliţiei Locală,
Serviciile de salubrizare ale căror vehicule se află în misiune.
b) Persoanele cu handicap locomotor posesoare a autovehiculelor adecvate.
Se interzice parcarea maşinilor agricole, vehiculelor industriale, camioanelor atelajelor
cu tracţiune animală, a tuturor mijloacelor de transport a cărui gabarit depăşeşte limitele de
marcare a locurilor de parcare , cu excepţia autocarelor pentru transportul turiştilor.
Închirierea locurilor amenajate pentru locatarii din blocurile din apropierea parcărilor
situate în Municipiul Vulcan se va face în urma adjudecării licitaţiei publice pe o durată de 1
an, cu posibilitate de prelungire.
Locurile de parcare închiriate vor fi semnalizate cu indicatoare care vor avea
inscripţionate numărul de înmatriculare a autovehiculului nominalizat de către participantul
la licitaţie.
Se interzice împrejmuirea prin orice mijloace a locului de parcare.
Se interzice subînchirierea locului de parcare.
Contractul de închiriere pentru locul de parcare nu este transmisibil.
Verificarea respectării prezentului regulament, cade în sarcina administratorului pieţei
care are în atribuţii gestionarea parcărilor, a casierilor încasatori din cadrul serviciului public de
interes local - administraţia pieţelor şi târgurilor, şi agenţilor din cadrul Poliţiei Locale.
Cap.II TARIFELE DE TAXARE ŞI INSTRUMENTE DE PLATA A TAXEI DE
PARCARE
Taxa de staţionare/parcare în Municipiul VULCAN este de 1,00 lei/autovehicul/oră şi
5,00 lei/autovehicul/zi potrivit art. 1 din HCL Nr............/2014, privind aprobarea taxelor de
parcare pe raza municipiului Vulcan , începând cu luna septembrie 2014.
 Tichetele de parcare sunt eliberate automat de parcometrele montate pe B-dul Mihai
Viteazu şi str. Preparaţiei şi permit staţionarea în parcările cu plată pe durata de timp
pentru care au fost emise (o oră sau o zi).
 Tichetele se afişează pe parbriz la vedere astfel încât să permită descifrarea elementelor
de identificare.
Pentru autovehiculele care aprovizionează societăţile comerciale care îşi desfăşoară
activitatea în zona Pieţei Agroalimentare – str. Preparaţiei, şi zona b-dul. Mihai Viteazu se va
stabili un abonament în cuantum de 100 lei Ron /autovehicul/lună cu rezevare.
Persoanele fizice pot solicita un abonament în cuantum de 50 lei / autovehicul/lună.
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Taxarea parcărilor amenajate între blocuri pentru locatatii acestora se face potrivit
Contractului de închiriere încheiat pentru fiecare parcare în parte, în urma adjudecării licitaţiei.
Abonamentele de parcare vor avea forma grafică prezentată în anexa din prezentul regulament.
Cap. III. CONTROLUL ÎN PARCĂRI ŞI SANCŢIONAREA ABATERILOR,
CONTRAVENTII
Respectarea aplicării prezentei hotărâri în parcările cu plată se face prin control de către
agenţii Poliţiei Locale.
Constituie contravenţie următoarele fapte:
a) staţionarea fără achitarea taxei de parcare ;
b) refuzul conducătorului autovehiculului de a plăti taxa de parcare.
c) neafişarea sau afişare defectuoasă a tichetului sau abonamentului astfel încât nu permite
descifrarea elementelor de valabilitate;
d) modificarea semnelor deja făcute pe tichet sau cu scopul de a valida un tichet expirat
sau falsificarea acestora;
e) poziţionarea neregulamentară a autovehiculului în parcare sau blocarea accesului în
parcare;
f) parcarea autovehiculelor in alte locuri decât cele prevăzute in prezentul regulament:
trotuare, alei pietonale, spaţii verzi, treceri de pietoni
g) parcarea în alte locuri decât cele amenajate cu parcare cu plată;
h) parcarea autovehiculelor de către alte persoane decât cele care au licitat pentru parcările
amenajate în acest sens;
i) depăşirea timpului de parcare conferit de tichet, şi refuzul plăţii timpului de depăşire;
j) parcarea maşinilor agricole, vehiculelor industriale, camioanelor atelajelor cu tracţiune
animală, a tuturor mijloacelor de transport a cărui gabarit depăşeşte limitele de marcare
a locurilor de parcare , cu excepţia autocarelor pentru transportul turiştilor.
În cazul autovehiculelor parcate neregulamentar, care nu au plătit taxa de parcare. agentul
Poliţiei Locale va poza autovehiculul în cauză şi va lăsa o înştiiţare prin care conducătorului
autovehicului i se aduce la cunoştinţă că a fost întocmit un proces verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei .
Conducătorul autovehicului este obligat să prezinte actele de identitate sau să comunice
datele de identificare, cât şi certificatul de înmatriculare a autoturismului la solicitarea agentului
Poliţiei Locale , fără ca aceste acte să poată fi reţinute de agenţii Poliţiei Locale.
Faptele prevăzute la art. 21 se sancţionează cu amendă de 50,00 lei care se va plăti la
caseria Municipiului Vulcan.
Contravenientul poate achita jumătate din amenda prevăzută la art.24, în termen de 48 de
ore de la încheierea procesului verbal, ori, după caz de la data comunicării, iar agentul constator
va menţiona în procesul verbal de constatare a sancţiunilor această posibilitate.
Pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se împuternicesc agenţii locali
din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Vulcan.
Procesul verbal de constatare a sancţiuniilor se întocmeşte în 3 exemplare, din care un
original se înmânează conducătorului autovehiculului.
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Cap.IV DISPOZIŢII FINALE
Pentru eventualele daune, incendii, furturi aflate în interiorul autovehiculelor, aflate în
zonele de parcare cu plată, Primăria Municipiului Vulcan nu este responsabilă civil sau penal.
Prezentul regulament se aplică parcărilor existente în Municipiul Vulcan, precum şi celor
care se vor amenaja şi moderniza in viitor pe raza Municipiului Vulcan.
Prezentul regulament se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul
juridic a contravenţiilor cu modificările ulterioare.
Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
ANEXA la Regulamentul de funcţionare al parcărilor cu plată din municipiul

Vulcan

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VULCAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VULCAN

SERIA A
NR.0001
ABONAMENT PERSOANE
FIZICE

SERIA A
NR.0001
ABONAMENT PERSOANE
FIZICE

ABONAMENT PARCARE
(COTOR)
NR.ÎNMATRICULARE

ABONAMENT PARCARE
(VÂRF)
NR.ÎNMATRICULARE

TARIF 50 RON/AUTOVEHICUL/LUNA

TARIF 50 RON/AUTOVEHICUL/LUNA

LUNA_____ANUL______

LUNA_____ANUL______

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VULCAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VULCAN

SERIA B
NR.0001
ABONAMENT PERSOANE
JURIDICE

SERIA B
NR.0001
ABONAMENT PERSOANE
JURIDICE

ABONAMENT PARCARE
(COTOR)

ABONAMENT PARCARE
(VÂRF)

TARIF 100 RON/PARCARE/LUNA

TARIF 100 RON/PARCARE/LUNA

LUNA_____ANUL______

LUNA_____ANUL______
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III. R E G U L A M E NT DE FUNCŢIONARE A PIEŢEI VULCAN
CAPITOLUL I
Prevederi generale
1.Denumirea pieţei : Piaţa Vulcan.
2.Sediul pieţei : str. Preparaţiei nr.1B
3. Denumirea administratorului pieţei : Pap Tatiana
4. Piaţa Vulcan funcţionează pe baza acordului de funcţionare nr. ______/_________
emisă de Primăria municipiului Vulcan.
C AP I T O L U L II
Tipul pieţei şi categoria de mărfuri comercializate
1.Tipul pieţei este Piaţă pentru comercializarea produselor agroalimentare, produselor alimentare
preambalate şi a produselor nealimentare.
2.Produsele comercializate sunt : legume, fructe, lapte, miere şi produse apicole, peşte, produse
conservate, flori, inclusiv flori artificiale, seminţe, cereale, articole de uz gospodăresc realizate
de mica industrie sau de mici meşteşugari, produse nealimentare, produse alimentare
preambalate.
3.Piaţa Vulcan funcţionează zilnic.
4. Orarul de funcţionare este următorul : - zilnic : 07,00 – 20,00
- duminica : 07,00 – 14,00

C A P I T O L UL III
Planul pieţei
1. Căile principale de acces în piaţă şi locurile de parcare sunt stabilite conform planşei
care face parte din prezentul regulament.
2. Sectorizarea platoului pieţei se realizează pe specific de produse comercializate,
sectoarele putând fi identificate în planşă la prezentul regulament, după cum urmează :
a) Piaţa pentru produse agroalimentare şi produse alimentare preambalate ;
b) Piaţa pentru produse nealimentare ;
3. Cântarul de control al pieţei , spaţiul de închiriere al cântarelor şi echipamentul de protecţie ,
grupurile sanitare , bazinele pentru spălarea legumelor şi fructelor, biroul administrativ, punctele
de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială, punctele şi mijloacele de intervenţie
pentru P.S.I. , WC-urile publice sunt amplasate conform planşei din prezentul regulament .
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C A P I T O L U L IV
Prezentarea ansamblului pieţei şi a platoului
Suprafaţa totală a pieţei este de 598,3 mp.
A. Biroul administrativ este amplasat într-un chioşc cu suprafaţa de 10,34 mp.
B. Suprafaţa platoului acoperit pentru comercializarea produselor agroalimentare şi a
produselor alimentare preambalate este de 184,86 mp.
Platoul pentru comercializarea produselor agroalimentare şi produse alimentare
preambalate cuprinde 40 de mese din care :
- 20 mese destinate producătorilor agricoli .
- 20 mese destinate persoanelor juridice .
Structura pieţei pentru comercializarea produselor agroalimentare şi a produselor
alimentare preambalate este din stâlpi şi grinzi metalice, materialul din care este realizat
pavimentul platoului este din placă de beton, mesele sunt din fibră de carbon iar acoperişul
platoului este din prelată.
C. Suprafaţa platoului pentru comercializarea produselor nealimentare este de 403,1
mp.
Platoul pentru comercializarea produselor nealimentare cuprinde 30 de mese destinate
persoanelor juridice.
Structura pieţei pentru comercializarea produselor nealimentare este din stâlpi şi grinzi
metalice, materialul din care este realizat pavimentul platoului este din placă de beton, mesele
sunt din tablă iar acoperişul platoului este din tablă cutată.

CAPITOLUL V
Servicii prestate utilizatorilor pieţei
Servicii oferite de administratorul pieţei :
a) atribuie locuri de vânzare producătorilor agricoli şi comercianţilor autorizaţi în ordinea
solicitărilor şi în limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat
desfacerii acestor produse, în conformitate cu regulamentul pieţei .
b) oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei cântare verificate d. p. v. metrologic, precum şi
echipament de protecţie necesar desfăşurări în condiţii de igienă şi curăţenie a activităţii
din piaţă.
c) asigură gratuit cântare de control, verificate metrologic conform actelor normative în
vigoare, pentru verificarea de către cumpărători a corectitudini cântăririlor.
d) asigură locuri de parcare atât pentru autovehiculele destinate utilizatorilor pieţei pentru a
permite aprovizionarea la punctele de vânzare, cât şi pentru consumatori .
e) asigură puncte de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială precum şi
ridicarea zilnică sau ori de câte ori este necesar prin personalul angajat.
f) asigură afişarea la loc vizibil a regulamentului pieţei, a orarului de funcţionare şi a
tarifelor practicate, precum şi încasarea lor.
g) pentru buna funcţionare a pieţei asigură racordarea pieţei la reţeaua electrică , la reţeaua
de apă sau la o sursă de apă potabilă, la reţeaua de canalizare sau fose septice, precum şi
întreţinerea şi repararea acestora în timp util atunci când este cazul
h) este prezent la biroul administratorului şi va răspunde solicitărilor utilizatorilor pieţei
pentru rezolvarea oricărei probleme care apare pe parcursul desfăşurări activităţii din
piaţă.
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C A P I T O L U L VI
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţei
Drepturile :
1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă;
2. producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administraţia pieţei
cântare verificate metrologic , echipament de protecţie;
3. să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire ;
4. să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le
comercializează;
5. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei;
6. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei ;
7. alte drepturi oferite de administratorul pieţei.
Obligaţiile :
1. comercianţii persoane fizice autorizate, asociaţiile familiale sau persoanele juridice,
precum şi producătorii agricoli individuali sau asociaţiile acestora, care vând în piaţă,
sunt obligaţi să deţină asupra lor documentele care atestă calitatea de
producător/comerciant acordate conform legislaţiei în vigoare şi să le prezinte organelor
de control abilitate de lege;
2. să achite taxele şi tarifele stabilite prin hotărâre de consiliu local pentru serviciile oferite
de administraţia pieţei, respective: taxă închiriere masă, taxă închiriere cântar ;
3. se interzice cedarea folosinţei structurilor de vânzare deţinute prin contract de închiriere
sau asociere cu administraţia pieţei, prin orice formă de contracte cu terţi, precum şi a
locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli sau comercianţilor de către
administraţia pieţei
4. afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;
5. respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor ;
6. etalarea instrumentelor de măsură;
7. folosirea cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;
8. inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei
familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;
9. menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi transportarea
gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul ;
10. să poarte echipamentul de protecţie pus la dispoziţie de administraţia pieţei odată cu
închirierea cântarelor ;
11. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat ;
12. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers ;
13. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea
acesteia ;
14. alte obligaţii.
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C A P I T O L U L VII
Drepturile şi obligaţiile administratorului pieţei
Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii:
1.elaborează regulamentul pentru funcţionarea pieţei şi îl supune spre avizare autorităţilor
publice locale;
2.verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor
legale, şi nu permite accesul altor comercianţi în perimetrul pieţei;
3.verifică dacă utilizatorii pieţei au afişat numele şi sediul social;
4.afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul de funcţionare al pieţei, orarul de
funcţionare, precum şi tarifele practicate în piaţă;
5.sprijină organele de control autorizate;
6.nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare
existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia ;
7.aplică tarifele aprobate prin hotărâre de consiliu pentru serviciile prestate şi asigură afişarea
acestora ;
8.asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor
agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor ;
9.controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din
punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în
domeniu ;
10.asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă
spre închiriat utilizatorilor pieţei;
11.asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare din
piaţă destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor şi
seminţelor;
12.asigură gratuit cântare pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor,
13.asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar ;
14.asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă cu capacitate de
peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către
utilizatorii pieţei,
15. alte drepturi şi obligaţii cuprinse în prevederile H.G. nr.348/2004 privind exercitarea
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.
Instituţiile şi persoanele, împuternicite de primar, cu atribuţii de control, competente
conform legislaţiei în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor
pieţei, aşa cum sunt prevăzute în prezentul regulament.
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IV . R E G U L A M E NT DE FUNCŢIONARE AL TÂRGULUI
SĂPTĂMÂNAL DE PRODUSE NEALIMENTARE VULCAN

CAPITOLUL I

Prevederi generale
1.Denumirea pieţei : Târg săptămânal de produse nealimentare Vulcan
2.Sediul pieţei : DN 66A
3. Denumirea administratorului pieţei : PAP TATIANA
4. Denumirea şi sediul au fost stabilite prin H. C. L. Vulcan nr. ______/_______
5. Târgul săptămânal de produse nealimentare Vulcan funcţionează pe baza acordului de
funcţionare nr.______/_________ emisă de Primăria municipiului Vulcan.
C AP I T O L U L II
Tipul pieţei şi categoria de mărfuri comercializate
1.Tipul pieţei conform H.C.L Vulcan nr._______/_______ este Târg săptămânal de produse
nealimentare.
2.Produsele comercializate sunt : produse textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele,
articole de iluminat, articole de uz casnic, articole şi aparate electro - menajere, aparate de radio
şi televizoare, articole de fierărie, articole din sticlă şi cele pentru vopsit, cărţi, ziare şi articole de
papetărie, produse de cosmetică şi de parfumerie, detergenţi şi alte produse n. c .a.
3. Târg săptămânal de produse nealimentare se desfăşoară sâmbăta între orele 07,00 – 17,00.

C A P I T O L UL III
Planul târgului săptămânal de produse nealimentare Vulcan
1. Căile principale de acces, locurile de parcare și amplasarea comercianților în târgul
săptămânal de produse nealimentare sunt conform planului de situație anexat prezentului
regulament.
2. Localizarea grupurilor sanitare, punctelor de colectare a deşeurilor rezultate din
activitatea comercială, punctelor şi mijloacelor de intervenţie P.S.I., amplasarea W.C.urilor publice sunt conform planului de situație anexat prezentului regulament.

C A P I T O L U L IV
Prezentarea târgului săptămânal de produse nealimentare Vulcan
Suprafaţa totală a târgului săptămânal este de 7784 mp.
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CAPITOLUL V
Servicii prestate utilizatorilor târgului săptămânal de produse nealimentare
Servicii oferite de administratorul târgului săptămânal de produse nealimentare :
a) atribuie locuri de vânzare persoanelor juridice ( PFA, I.I., I.F, societăţi comerciale) în
ordinea solicitărilor şi în limita locurilor de vânzare existente.
b) asigură locuri de parcare atât pentru autovehiculele destinate utilizatorilor târgului
săptămânal de produse nealimentare pentru a permite aprovizionarea la punctele de
vânzare, cât şi pentru consumatori .
c) asigură puncte de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială ori de câte
ori este necesar.
d) asigură afişarea la loc vizibil şi în mod lizibil a regulamentului de funcţionare al târgului
săptămânal de produse nealimentare, a orarului de funcţionare şi a tarifelor practicate,
precum şi încasarea lor.
e) pentru buna funcţionare a târgului săptămânal de produse nealimentare asigură
racordarea pieţei la reţeaua electrică , la reţeaua de apă sau la o sursă de apă potabilă, la
reţeaua de canalizare sau fose septice, precum şi întreţinerea şi repararea acestora în timp
util atunci când este cazul
f) este prezent la biroul administratorului şi va răspunde solicitărilor utilizatorilor târgului
săptămânal de produse nealimentare pentru rezolvarea oricărei probleme care apare pe
parcursul desfăşurări activităţii.

C A P I T O L U L VI
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor târgului săptămânal de produse nealimentare Vulcan
Drepturile :
1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în târgul săptămânal de produse
nealimentare
2. să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le
comercializează;
3. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia târgului săptămânal de produse
nealimentare;
4. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a târgului săptămânal de
produse nealimentare ;
5. alte drepturi oferite de administraţia târgului săptămânal de produse nealimentare.
Obligaţii :
1. afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;
2. respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul comercializării produselor şi a serviciilor
de piaţă, precum şi în domeniul protecţiei consumatorilor;
3. inscripţionarea denumirii persoanei juridice ( PFA, I.I., I.F, societăţi comerciale) la loc
vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;
4. menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi transportarea
gunoiului la locurile special amenajate în târgul săptămânal de produse nealimentare, ori
de câte ori este cazul ;
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5. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat ;
6. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers ;
7. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea târgul săptămânal de produse
nealimentare şi după închiderea acesteia ;
8. este interzisă vânzarea în târgul săptămânal de produse nealimentare a substanţelor
toxice, inflamabile sau explozive, precum şi armelor de foc şi muniţiei.
9. comercianţii care vând în târgul săptămânal de produse nealimentare sunt obligaţi să
deţină asupra lor documentele care atestă calitatea de comerciant conform legii.
10. se interzice cedarea folosinţei locurilor de vânzare atribuite de către administraţia pieţei.
11. să achite la intrarea în târgul săptămânal de produse nealimentare tarifele şi taxele
stabilite de administraţia pieţei prin hotărâre de consiliu local.
12. alte obligaţii prevăzute prin lege sau hotărâre a consiliului local Vulcan.

C A P I T O L U L VII
Drepturile şi obligaţiile administratorului târgul săptămânal de produse nealimentare.
Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii:
1.elaborează regulamentul pentru funcţionarea târgului săptămânal de produse nealimentare ,
îl supune spre avizare autorităţilor publice locale, asigură afişarea acestuia la loc vizibil şi în mod
lizibil în perimetrul biroului administrativ al târgului săptămânal de produse nealimentare,
precum şi în alte locuri accesibile informării comercianţilor şi consumatorilor;
2.verifică dacă utilizatorii târgului săptămânal de produse nealimentare au calitatea de
comerciant, conform prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianţi în perimetrul
acestuia ;
3.verifică dacă utilizatorii târgului săptămânal de produse nealimentare au afişat numele şi
sediul social;
4.afişează la loc vizibil şi în mod lizibil orarul de funcţionare, precum şi tarifele practicate în
târgul săptămânal de produse nealimentare, asigură respectarea orarului de funcţionare, încasarea
tarifelor şi taxelor aprobate prin hotărârea consiliului local Vulcan.
5.sprijină organele de control autorizate în activitatea acestora;
6.asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora în ordinea
solicitărilor
7.nu admite în târgul săptămânal de produse nealimentare un număr de utilizatori mai mare
decât locurile de vânzare existente ;
8.asigură salubrizarea târgului săptămânal de produse nealimentare ori de câte ori este necesar ;
9. alte drepturi şi obligaţii cuprinse în prevederile prezentei hotărâri.
Instituţiile cu atribuţii de control, competențe conform legislaţiei în vigoare, vor veghea la
respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei, aşa cum sunt prevăzute în regulamentul
cadru.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica
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ANEXA NR. 6
LA H. C.L nr. 145/2016

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

Regulament privind procedura de anulare a creanțelor restante în sumă mai mică de 40
lei/rol fiscal aflate în sold la data de 31.12.2016 conform art. 266 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală

1.
Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor care la data de 31.12.2016
înregistrează creanțe în sumă mai mică de 40 lei/rol fiscal. Prezenta procedură se aplică pe raza
administrativ – teritorială a Municipiului Vulcan.
2.
Scopul prezentei proceduri este de a stimula contribuabili la plata obligațiilor fiscale,
maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea datoriilor la bugetul local, precum și de respectare a
principiului egalități de tratament, atât în cazul persoanelor fizice, cât și juridice.
3.
Numărul estimat de beneficiari este de cca. 600 de persoane fizice și asimilate acestora,
precum și persoane juridice plătitoare de impozite și taxe locale. Valoarea totală estimată a anulării
creanțelor care va fi acordată în cadrul prezentei proceduri este de cca. 8.000 lei .
4.
Operarea efectivă a facilității acordate are ca baza legală art. 266 din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală şi se va efectua în baza comenzii de efectuare a operațiunii de
închidere/deschidere an 2016/2017 în aplicația Avantax, către furnizorul care efectuează aceste
operaţiuni şi asigură mentenanţa softului utilizat în serviciul impozite şi taxe , prin consultanții
arondaţi Municipiului Vulcan.
5.
Serviciul de impozite și taxe locale al Primăriei Municipiului Vulcan, prin inspectorii
de specialitate, verifică la deschiderea de an îndeplinirea proceduri de anulare a creanțelor restante
în sumă mai mică de 40 lei/rol fiscal aflate în sold la data de 31.12.2016 conform art. 266 alin. (5) și
alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, iar pe baza situaţiilor emise din
aplicaţia utilizată pentru gestionarea impozitelor şi taxelor locale, verificate, se efectuează
înregistrările în evidenţele contabile.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica
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ANEXA NR. 7
LA H.C.L nr. 145/2016

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

Regulament privind procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului
pentru clădiri conform art.7 alin (1) lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i) din proiectul de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
I. SCUTIRE PENTRU CLĂDIRILE UTILIZATE PENTRU FURNIZAREA DE
SERVICII SOCIALE DE CĂTRE ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE ȘI
ÎNTREPRINDERI SOCIALE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE
1. Organizațiile neguvernamentale sunt structuri instituționalizate de natura privată ce
pot activa fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice. Din punct de vedere juridic, în
România, organizațiile neguvernamentale pot exista sub 3 forme: asociație, fundație sau
federație. Organizațiile neguvernamentale care deţin în proprietate clădiri utilizate pentru
furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri.
2. Serviciile sociale care trebuie desfăşurate de organizațiile neguvernamentale pentru
a beneficia de scutire sunt:
a) suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
b) educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia
fiecărei categorii;
c) asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice
dependente;
d) asistenţă şi suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane
dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit
penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, victime ale
traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu
venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli
incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie social;
e) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;
f) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative
pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;
g) mediere socială;
h) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;
i) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea
capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.
3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
a) organizațiile neguvernamentale îşi desfăşoară activitatea în condiţiile O.G.
nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
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nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) clădirea să fie proprietatea asociaţiei sau fundaţiei acreditată ca furnizor de servicii
sociale;
c) asociaţia sau fundaţia să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale;
d) în clădire să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociaţia sau
fundaţia a fost acreditată;
e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.
4. Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la
organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
a) copie actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei;
b) copie statutul asociaţiei sau fundaţiei;
c) copie certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau
fundaţiei;
d) memoriu de activitate;
e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit
de inspectorii sociali;
f) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul
potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare.
5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.
Pentru anul 2017 scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2017 persoanelor care dețin
documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2016 și care sunt depuse la
organul fiscal până la data de 31 decembrie 2016.
6. Asociaţia sau fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are
obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada
cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care
s-a depus cererea de scutire.
Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei
oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data
acordării acesteia.
7. Anual, până cel târziu la data de 30 ianuarie, asociaţia sau fundaţia care beneficiază
de scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia de a depune la organul fiscal un
memoriu privind activitatea desfăşurată în anul anterior, precum şi raportul/rapoartele de
monitorizare din cadrul misiunilor de inspecţie, întocmite de inspectorii sociali în cursul
anului anterior.
Nedepunerea documentelor prevăzute mai sus conduce la ridicarea scutirii acordate
începând cu data de 1 ianuarie a anului pentru care nu s-au depus documentele.
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II.

SCUTIRE PENTRU CLĂDIRILE UTILIZATE DE ORGANIZAȚII
NONPROFIT FOLOSITE EXCUSIV PENTRU ACTIVITĂȚILE FĂRĂ SCOP
LUCRATIV

Prin organizații non-profit se înțelege orice asociație, fundație sau federație înființată
în Romania, potrivit legislației în vigoare, care utilizează veniturile și activele proprii pentru o
activitate de interes general, comunitar sau non-patrimonial.
1. Asociaţiile şi fundaţiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale care asigură
găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi
reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi
pentru alte persoane aflate în dificultate, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.
2. Scutirea se acordă numai pentru clădirile aflate în patrimoniul asociaţiei sau fundaţiei,
folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ.
3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
a) clădirea să fie în patrimoniul asociaţiei/fundaţiei;
b) asociaţia/fundaţia să desfăşoare activităţile menţionate la alin. 1;
c) clădirile să fie folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;
d) activităţile în cadrul asociaţiei/fundaţiei să aibă caracter continuu, să se desfăşoare pe
întreg anul fiscal.
4. Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Primăria Municipiului Vulcan – Serviciul
impozite şi taxe locale, însoţită de :
a) copie statutul asociaţiei/ fundaţiei;
b) memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei;
c) declaraţie că în clădirea pentru care se solicită scutirea sunt folosite exclusive pentru
activităţi fără scop lucrative;
d) alte documente considerate relevante în susţinerea cererii.
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul
potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare.
După depunerea cererii, Serviciul impozite şi taxe din cadrul Primăriei Municipiului
Vulcan va proceda la verificarea celor prezentate de asociaţie/ fundaţiei, urmând a se proceda
la acordarea/neacordarea scutirii.
5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care se depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative. Pentru anul 2017
scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2017 persoanelor care dețin documente justificative
emise până la data de 31 decembrie 2016 și care sunt depuse la organul fiscal până la data de
31 decembrie 2016.
6. Asociaţia sau fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia
de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă
între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus
cererea de scutire.
7. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
8. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data
acordării acesteia.

3

III.

REDUCERE CU 50% PE O PERIOADĂ DE 4 ANI PENTRU CLĂDIRILE
AFECTATE DE CALAMITĂȚI NATURALE, ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE A
ANULUI ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL

1. În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau incendii
provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordă o reducere de
50% pe o perioadă de 4 ani de la plata impozitului pe clădiri.
2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei de
plată aferente clădirilor care au fost afectate în urma unor calamităţi naturale.
3. Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în
scris sau telefonic la Biroul Protecţie Civilă, Apărare din cadrul Primăriei Municipiului
Vulcan în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii.
Biroul Protecţie Civilă, Apărare centralizează toate sesizările cetăţenilor referitoare la
efectele calamităţii, pe care, în maxim 5 zile de la înregistrare le înaintează comisiei de
evaluare a pagubelor produse la imobilele şi gospodăriile inundate în urma unei situaţii de
urgenţă, comisie care va fi numită prin Dispoziţia Primarului.
În termen de 10 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a pagubelor
verifică pe teren sesizările, încheind un proces – verbal de constatare .
4. Înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe clădiri, cerere ce
trebuie vizată de către preşedintele comisiei de evaluare a pagubelor produse de calamităţile
naturale şi de membrul comisiei care a făcut constatarea pe teren. Cererea se vizează doar
dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea înlesnirii.
5. Cererea de înlesnire la plată este însoţită de un extras de carte funciară nu mai vechi
de 30 de zile şi se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data producerii
calamităţii.
6. Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fiecare contribuabil
prin hotărâre a consiliului local.
7. Reducerea de la plata impozitului pe clădiri se acordă persoanelor în cauză cu data de
întâi ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de
documentele justificative şi se acordă începând cu anul fiscal următor; pentru anul 2017
scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2017 persoanelor care dețin documente justificative
emise până la data de 31 decembrie 2016 și care sunt depuse la organul fiscal până la data de
31 decembrie 2016.
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IV.

REDUCEREA CU 50% PENTRU CLĂDIREA FOLOSITĂ CA DOMICILIU
ŞI/SAU
ALTE
CLĂDIRI
AFLATE
ÎN
PROPRIETATEA
SAU
COPROPRIETATEA PERSOANELOR PREVĂZUTE LA ART.3 ALIN.(1)
LIT. b ŞI ART. 4 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 341/2004, CU MODIFICĂRILE ŞI
COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1. Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie
1989 – Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat
prin Fapte Deosebite și dețin în proprietate clădiri beneficiază de scutire la plata impozitului
pentru clădiri.
2. Reducerea se acordă persoanelor prevăzute la punctul 1 pentru locuința situată la
adresa de domiciliu.
3. Reducerea se aplică pentru bunul propriu și pentru proprietățile deținute în comun
de soți.
4. Pentru a beneficia de reducere la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite
următoarele condiții:
- clădirea să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la punctul 1;
- clădirea să fie utilizată numai ca locuință;
- clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la punctul 1;
- în clădire să nu se desfășoare activități economice, să nu se obțină venituri din închiriere.
5. Reducerea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la
organul fiscal, însoțită de următoarele documente:
- copie act de proprietate pentru clădirea pentru care se solicită reducerea;
- copie act de identitate soț/soție;
- copie certificat de revoluționar;
- declarație pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfășoară
activități economice, că nu se obțin venituri din închiriere.
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul
potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare.
6. Reducerea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care persoana depune cererea de scutire, însoțită de documentele justificative.
Pentru anul 2017 scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2017 persoanelor care dețin
documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2016 și care sunt depuse la
organul fiscal până la data de 31 decembrie 2016.
7. Persoana care solicită reducerea la plata impozitului pe clădiri are obligația de a
aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită față de situația existentă la
data acordării scutirii.
8. Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 zile de la data apariției oricăror
modificări ale situației existente la data depunerii cererii.
9. Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la încetarea reducerii începând cu
data acordării acesteia.
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V.

REDUCEREA CU 50% PENTRU CLĂDIREA FOLOSITĂ CA DOMICILIU,
AFLATĂ ÎN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA PERSOANELOR
ALE CĂROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECÂT SALARIUL
MINIM BRUT PE ŢARĂ ORI CONSTAU ÎN EXCLUSIVITATE DIN
INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ SAU AJUTOR SOCIAL

1. Prezenta procedură se aplică persoanelor care au în proprietate sau coproprietate o
clădire şi a căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în
exclusivitate din indemnizaţia de şomaj sau ajutor social. Prezenta procedură se aplică pe raza
administrativ – teritorială a Municipiului Vulcan.
2. Reducerea cu 50% la plata impozitului pe clădire se acordă numai pentru clădirea
situată la adresa de domiciliu a solicitantului, doar atâta timp cât sunt respectate condiţiile de
la punctul 1. Se calculează veniturile tuturor persoanelor care locuiesc împreună cu
solicitantul reducerii la plata impozitului pe clădiri.
3. Pentru clădirile anexă situate la adresa de domiciliu nu se acordă reducere.
4. Reducerea cu 50% de la plata impozitului pe clădire se acordă numai pe bază de
cerere scrisă pentru acordarea de reducere la plata impozitului. Cererea va cuprinde:
elementele de identificare ale contribuabilului ( nume, prenume, adresa de domiciliu, codul
numeric personal) şi va fi însoţită de următoarele documente:
- copie a actului de proprietate asupra clădirii / extras Carte Funciară;
- documente justificative prezentate de solicitant pentru locuinţa de domiciliu (copii
ale actelor de identitate pentru persoanele care locuiesc împreună cu solicitantul);
- dovada veniturilor lunare pentru toate persoanele care locuiesc împreună cu
solicitantul ( adeverinţă de salariu, cupon de pensie, cupon de ajutor social, pensie de asistenţă
socială, alocaţie pentru copii, dovada privind bursele pentru elevi, studenţi, etc.) sau dovada
că nu realizează venituri eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Hunedoara;
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul
potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare.
5. Cererea solicitantului pentru acordarea reducerii va cuprinde, pe lângă actele
menţionate mai sus şi viza inspectorului de specialitate din cadrul Serviciului impozite şi taxe
cu menţiunea „se încadrează / nu se încadrează” în prevederile legale.
6. Dosarul complet se înaintează Primarului Municipiului care va aproba/respinge
cererea de reducere.
7. Termenul de soluţionare a cererii privind acordarea de reducere cu 50% la plata
impozitului pe clădiri, conform prezentei proceduri este de 30 zile de la data înregistrării
cererii la registratura Primăriei Municipiului Vulcan.
8. De facilităţile fiscale de reducere cu 50% la plata impozitului pe clădiri, beneficiază
persoanele fizice solicitante, începând cu data de întâi ianuarie a anului următor celui în care
persoana depune cererea însoţită de documentele justificative. Pentru anul 2017 scutirea se
aplică începând cu 1 ianuarie 2017 persoanelor care dețin documente justificative emise până
la data de 31 decembrie 2016 și care sunt depuse la organul fiscal până la data de 31
decembrie 2016, cu condiţia achitării debitelor restante şi a majorărilor de întârziere.
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9. Persoanele fizice care beneficiază de reducerea de 50% la plata impozitului pe
clădiri au obligaţia să declare orice modificare a situaţiei patrimoniale şi a veniturilor lor, în
termen de 30 zile de la apariţie.
10.Facilitatea fiscală acordată va opera pe perioada existenţei condiţiilor pentru care sa acordat.

VI. REDUCEREA CU 50% PENTRU CLĂDIRILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA
OPERATORILOR ECONOMICI, ÎN CONDIȚIILE ELABORĂRII UNOR
SCHEME DE AJUTOR DE STAT/DE MINIMIS AVÂND UN OBIECTIV
PREVĂZUT DE LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT
1. De reducere cu 50% beneficiază persoanele juridice pentru clădirile aflate în
proprietatea lor, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un
obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.
2. În privința modului de acordare a acestor facilități, datorită faptului că există acte
legislative speciale ce reglementează modul de elaborare a unor scheme de ajutor de stat/de
minimis, la momentul cererii contribuabilului se va stabili schema de ajutor de stat/de
minimis şi se va aproba printr-o Hotărâre de Consiliu Local.

VII.

REDUCEREA CU 50% PENTRU CLĂDIRILE LA CARE PROPRIETARII
AU EXECUTAT PE CHELTUIALA PROPRIE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE
PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE, PE BAZA
PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR,
ÎNTOCMIT ÎN CONDIȚIILE LEGII, PRIN CARE SE CONSTATĂ
REALIZAREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE RECOMANDATE DE
CĂTRE
AUDITORUL
ENERGETIC
ÎN
CERTIFICATUL
DE
PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ SAU, DUPĂ CAZ, ÎN RAPORTUL DE
AUDIT ENERGETIC, ASTFEL CUM ESTE PREVĂZUT ÎN ORDONANȚA
DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR.18/2009 PRIVIND CREȘTEREA
PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE,
APROBATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE PRIN LEGEA
158/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1. De reducere la plata impozitului pe clădiri beneficiază proprietarii apartamentelor
din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie în condiţiile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, actualizată.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată stabileşte lucrările de intervenţie pentru
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, construite după proiecte elaborate
în perioada 1950 - 1990, precum şi a locuinţelor realizate după proiecte elaborate în perioada
1950 - 1990, cu destinaţia de:
a) locuinţe sociale şi celelalte unităţi locative, aflate în proprietatea/administrarea
consiliului local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuinţe sau sunt locuinţe
unifamiliale;
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b) locuinţe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluţiilor
în funcţie de caracteristicile, particularităţile şi valoarea arhitecturală a locuinţelor.
3. Pentru a beneficia de această facilitate, proprietarii care realizează lucrări de
intervenţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să realizeze lucrările de intervenţie prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată;
- lucrările de intervenţie realizate la clădiri trebuie să fie recomandate de către
auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit
energetic;
- din procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au
realizat lucrările recomandate de către auditorul energetic;
- au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie.
4. Reducerea se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie
a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. Cererea se va
depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit procesul - verbal
de recepţie la terminarea lucrărilor. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se
aplică noului proprietar al acesteia.
5. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;
- extras CF actualizat al imobilului;
- copie autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii;
- certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în
care sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică;
- certificatul de performanţă energetică eliberat după realizarea lucrărilor de
intervenţie;
- copie procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii,
prin
care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în
certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;
- dovada sau declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului imobilului că lucrările
de intervenţie au fost realizate pe cheltuială proprie;
- pentru lucrări la clădirile monument istoric din zonele de protecție ale monumentelor
istorice copia avizului conform al Ministerului Culturi sau al direcțiilor județene de cultură,
potrivit prevederilor legale.
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul
potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare.
Conform Ordonanţei de urgenţă 18/2009 realizarea lucrărilor de intervenţie care au ca
scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât nivelul optim din
punctul de vedere al costurilor acestor lucrări să se situeze în intervalul nivelurilor de
performanţă în care analiza cost-beneficiu calculată pe durata normată de funcţionare este
pozitivă. Pentru încălzirea locuinţelor, consumul anual specific de energie calculat pentru
încălzire se va situa sub 100 kWh/m2 arie utilă, în condiţii de eficienţă economică.
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VIII.

REDUCEREA CU 50% PENTRU CLĂDIRILE UNDE AU FOST
EXECUTATE LUCRĂRI ÎN CONDIŢIILE LEGII NR. 153/2011 PRIVIND
MĂSURI DE CREŞTERE A CALITĂŢII ARHITECTURAL – AMBIENTALE
A CLĂDIRILOR, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1. De reducerea la plata impozitului/taxei pe clădiri beneficiază proprietarii care
execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
- să realizeze lucrările prevăzute de Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a
calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor;
- clădirea, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pune în
pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea
mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane;
- din procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au
realizat lucrările recomandate în nota tehnică de constatare;
3. Reducerea se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie
a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. Cererea se va
depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit procesul - verbal
de recepţie la terminarea lucrărilor. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit/taxă nu se
aplică noului proprietar al acesteia.
4. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;
- Extras CF actualizat al imobilului;
- copie nota tehnică de constatare, încheiată în condiţiile legii;
- copie autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef al
Municipiului Vulcan, după caz;
- copie procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au
realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare;
- pentru lucrări la clădirile monument istoric din zonele de protecție ale monumentelor
istorice copia avizului conform al Ministerului Culturi sau al direcțiilor județene de cultură,
potrivit prevederilor legale.
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul
potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare.
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IX. SCUTIRE PENTRU CLĂDIRILE DEȚINUTE DE ASOCIAȚIILE DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
1. Asociațiile de dezvoltarea intercomunitară sunt structuri de cooperare cu
personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ
teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau
regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice conform Legii adminstraţiei publice
locale nr. 215/2001.
2. Scutirea se acordă pentru clădirile aflate în patrimoniul asociației de dezvoltare
intercomunitară.
3. Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Primăria Municipiului Vulcan –
Serviciul impozite și taxe locale, însoțită de:
- copia documentului de înfiinţare a asociaţiei;
- copia documentului în baza căruia asociaţia deţine clădirea.
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul
potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare.
4. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care se depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative. Pentru anul 2017
scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2017 persoanelor care dețin documente justificative
emise până la data de 31 decembrie 2016 și care sunt depuse la organul fiscal până la data de
31 decembrie 2016.
5. Asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită scutire la plata impozitului pe
clădiri are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în
perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor
celui în care s-a depus cererea de scutire.
6. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei
oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
7. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data
acordării acesteia.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica
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ANEXA NR. 8
LA H.C.L nr.145/2016.

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

Regulament privind procedura de acordare a facilităţilor la plata taxei /impozitului pentru teren
conform art. 7 alin (2) lit. a), b), c), d), e), f), g) din proiectul de hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
I. SCUTIRE PENTRU TERENURILE UTILIZATE PENTRU FURNIZAREA DE
SERVICII SOCIALE DE CĂTRE ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE ȘI
ÎNTREPRINDERI SOCIALE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE
1. Organizațiile neguvernamentale sunt structuri instituționalizate de natura privată ce pot activa
fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice. Din punct de vedere juridic, în România, organizațiile
neguvernamentale pot exista sub 3 forme: asociație, fundație sau federație. Organizațiile
neguvernamentale care deţin în proprietate terenuri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale pot
beneficia de scutire la plata impozitului pe teren.
2. Serviciile sociale care trebuie desfăşurate de organizațiile neguvernamentale pentru a beneficia
de scutire sunt:
a) suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
b) educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei
categorii;
c) asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice
dependente;
d) asistenţă şi suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane
dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit
penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, victime ale traficului de
fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranţi,
persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane
aflate în situaţii de nevoie social;
e) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;
f) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru
persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;
g) mediere socială;
h) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;
i) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea
capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.
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3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe teren, trebuie îndeplinite următoarele
condiţii:
a) organizațiile neguvernamentale îşi desfăşoară activitatea în condiţiile O.G. nr.68/2003 privind
serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea
calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) terenul să fie proprietatea asociaţiei sau fundaţiei acreditată ca furnizor de servicii sociale;
c) asociaţia sau fundaţia să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale;
d) pe teren să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociaţia sau fundaţia a fost
acreditată;
e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.
4. Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal,
însoţită de următoarele documente:
a) copie actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei;
b) copie statutul asociaţiei sau fundaţiei;
c) copie certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei;
d) memoriu de activitate;
e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit de
inspectorii sociali;
f) adeverință de la Registrul Agricol privind categoria de folosință a terenului, zona și adresa
unde este situat.
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul potrivit
prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative; pentru anul 2017 scutirea
se aplică începând cu 1 ianuarie 2017 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data
de 31 decembrie 2016 și care sunt depuse la organul fiscal până la data de 31 decembrie 2016.
6. Asociaţia sau fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe teren are obligaţia de a
aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii
cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.
Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării
acesteia.
7. Anual, până cel târziu la data de 30 ianuarie, asociaţia sau fundaţia care beneficiază de scutire
la plata impozitului pe teren are obligaţia de a depune la organul fiscal un memoriu privind activitatea
desfăşurată în anul anterior, precum şi raportul/rapoartele de monitorizare din cadrul misiunilor de
inspecţie, întocmite de inspectorii sociali în cursul anului anterior.
Nedepunerea documentelor prevăzute mai sus conduce la ridicarea scutirii acordate începând
cu data de 1 ianuarie a anului pentru care nu s-au depus documentele.
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II. SCUTIRE PENTRU TERENURILE UTILIZATE DE ORGANIZAȚII NONPROFIT
FOLOSITE EXCUSIV PENTRU ACTIVITĂȚILE FĂRĂ SCOP LUCRATIV
Prin organizații non-profit se înțelege orice asociație, fundație sau federație înființată în
Romania, potrivit legislației în vigoare, care utilizează veniturile și activele proprii pentru o activitate de
interes general, comunitar sau non-patrimonial.
1. Asociaţiile şi fundaţiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale care asigură găzduire,
îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, pot beneficia de scutire la plata impozitului pe teren.
2. Scutirea se acordă numai pentru terenurile aflate în patrimoniul asociaţiei sau fundaţiei,
folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ.
3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe teren, trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
a) terenul să fie în patrimoniul asociaţiei/fundaţiei;
b) asociaţia/fundaţia să desfăşoare activităţile menţionate la alin. 1;
c) terenul să fie folosit exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;
d) activităţile în cadrul asociaţiei/fundaţiei să aibă caracter continuu, să se desfăşoare pe întreg
anul fiscal.
4. Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Primăria Municipiului Vulcan – Serviciul
impozite şi taxe locale, însoţită de :
a) copie statutul asociaţiei/ fundaţiei;
b) memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei;
c) declaraţie că terenul pentru care se solicită scutirea este folosit exclusiv pentru activităţi fără
scop lucrativ;
d) adeverință de la Registrul Agricol privind categoria de folosință a terenului, zona și adresa
unde este situat;
e) alte documente considerate relevante în susţinerea cererii.
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul potrivit
prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
După depunerea cererii, Serviciul impozite şi taxe din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan va
proceda la verificarea celor prezentate de asociaţie/ fundaţiei, urmând a se proceda la vizarea acesteia cu
menţiunea „se încadrează / nu se încadrează” în prevederile legale.
5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
se depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative; pentru anul 2017 scutirea se aplică
începând cu 1 ianuarie 2017 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31
decembrie 2016 și care sunt depuse la organul fiscal până la data de 31 decembrie 2016.
6. Asociaţia sau fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia de a
aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii
cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.
7. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
8. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării
acesteia.
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III. SCUTIRE
PENTRU
TERENURILE
APARȚINÂND
ASOCIAȚIILOR
ȘI
FUNDAȚIILORE FOLOSITE EXCLUSIV PENTRU ACTIVITĂȚILE FĂRĂ SCOP
LUCRATIV
1. Asociaţiile şi fundaţiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale care asigură găzduire,
îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, pot beneficia de scutire la plata impozitului pe teren.
2. Scutirea se acordă numai pentru terenurile aflate în patrimoniul asociaţiei sau fundaţiei,
folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ.
3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe teren, trebuie îndeplinite următoarele
condiţii:
a) terenul să fie în patrimoniul asociaţiei/fundaţiei;
b) asociaţia/fundaţia să desfăşoare activităţile menţionate la alin. 1;
c) terenul să fie folosit exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;
d) activităţile în cadrul asociaţiei/fundaţiei să aibă caracter continuu, să se desfăşoare pe întreg
anul fiscal.
4. Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Primăria Municipiului Vulcan – Serviciul
impozite şi taxe locale, însoţită de :
a) copie statutul asociaţiei/ fundaţiei;
b) memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei;
c) declaraţie că terenul pentru care se solicită scutirea este folosit exclusive pentru activităţi fără
scop lucrativ;
d) adeverință de la Registrul Agricol privind categoria de folosință a terenului, zona și adresa
unde este situat;
e) alte documente considerate relevante în susţinerea cererii.
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul potrivit
prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
După depunerea cererii, Serviciul impozite şi taxe din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan va
proceda la verificarea celor prezentate de asociaţie/ fundaţiei, urmând a se proceda la vizarea acesteia cu
menţiunea „se încadrează / nu se încadrează” în prevederile legale.
5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
se depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative; pentru anul 2017 scutirea se aplică
începând cu 1 ianuarie 2017 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31
decembrie 2016 și care sunt depuse la organul fiscal până la data de 31 decembrie 2016.
6. Asociaţia sau fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia de a
aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii
cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.
7. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
8. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării
acesteia.
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IV. REDUCERE CU 50% PE O PERIOADĂ DE 4 ANI PENTRU TERENURILE
AFECTATE DE CALAMITĂȚI NATURALE, ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE A ANULUI
ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL
1. În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau incendii provocate de
fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordă reducere cu 50% la plata impozitului pe
teren.
2. De aceste reduceri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei de plată
aferente terenurilor care au fost afectate în urma unor calamităţi naturale.
3. Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în scris sau
telefonic la Biroul Protecţie Civilă, Apărare din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan în termen de maxim
72 de ore de la producerea calamităţii.
Biroul Protecţie Civilă, Apărare centralizează toate sesizările cetăţenilor referitoare la efectele
calamităţii, pe care, în maxim 5 zile de la înregistrare le înaintează comisiei de evaluare a pagubelor produse
la imobilele şi gospodăriile inundate în urma unei situaţii de urgenţă, comisie care va fi numită prin
Dispoziţia Primarului.
În termen de 10 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a pagubelor verifică pe teren
sesizările, încheind un proces – verbal de constatare .
4. Înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe teren, cerere ce trebuie vizată
de către preşedintele comisiei de evaluare a pagubelor produse de calamităţile naturale şi de membrul
comisiei care a făcut constatarea pe teren. Cererea se vizează doar dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru
acordarea înlesnirii.
5. Cererea de înlesnire la plată este însoţită de un extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de
zile şi se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data producerii calamităţii.
6. Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fiecare contribuabil,
prin hotărâre a consiliului local.
7. Reducere de la plata impozitului pe teren se acordă persoanelor în cauză, cu data de 1 ianuarie
a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative şi
se acordă pentru anul fiscal următor; pentru anul 2017 scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2017
persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2016 și care sunt depuse
la organul fiscal până la data de 31 decembrie 2016.

V. REDUCEREA CU 50% PENTRU TERENURILE AFERENTE CLĂDIRII DE
DOMICILIU
ŞI/SAU ALTE TERENURI AFLATE ÎN PROPRIETATEA SAU
COPROPRIETATEA PERSOANELOR PREVĂZUTE LA ART. 3 ALIN.(1) LIT. b ŞI
ART. 4 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 341/2004, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ULTERIOARE
1. Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 –
Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte
Deosebite și dețin în proprietate terenuri beneficiază de reducere la plata impozitului pentru terenurile
aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietate.
2. Reducerea se acordă persoanelor prevăzute la punctul 1 pentru terenul aferent clădirii de
domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora.
3. Reducerea se aplică pentru bunul propriu și pentru proprietățile deținute în comun de soți.
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4. Pentru a beneficia de reducere la plata impozitului pentru terenul aferent clădirii de domiciliu
și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora, trebuie îndeplinite următoarele
condiții:
- clădirea și terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la punctul 1;
- pentru terenurile pentru care se solicită reducerea să nu se obțină venituri din închiriere;
5. Reducerea la plata impozitului pentru terenul aferent clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri
aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la punctul 1 se acordă pe bază de cerere
depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:
- copie act de proprietate;
- copie act de identitate soț/soție;
- copie certificat de revoluționar;
- declarație pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că pentru terenul pentru care se solicită
reducere la plata impozitului nu se desfășoară activități economice, că nu se obțin venituri din închiriere.
- adeverință de la Registrul Agricol privind categoria de folosință a terenului, zona și adresa unde
este situat.
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul potrivit
prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
6. Reducerea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui
în care persoana depune cererea de reducere, însoțită de documentele justificative; pentru anul 2017
reducerea se aplică începând cu 1 ianuarie 2017 persoanelor care dețin documente justificative emise
până la data de 31 decembrie 2016 și care sunt depuse la organul fiscal până la data de 31 decembrie
2016.
7. Persoana care solicită reducerea la plata impozitului pentru terenul aferent clădirii de
domiciliu și/sau alte terenuri are obligația ca ulterior acordării reducerii să aducă la cunoștința
organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.
8. Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 zile de la data apariției oricăror modificări
ale situației existente la data depunerii cererii.
9. Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la încetarea reducerii începând cu data
acordării acesteia.
VI. REDUCEREA CU 50% PENTRU TERENURILE AFERENTE CLĂDIRII DE
DOMICILIU AFLATE ÎN PROPRIETAREA PERSOANELOR ALE CĂROR VENITURI
LUNARE SUNT MAI MICI DECÂT SALARIUL MINIM BRUT PE ŢARĂ ORI
CONSTAU ÎN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ SAU AJUTOR
SOCIAL
1. Prezenta procedură se aplică persoanelor care au în proprietate terenuri și ale căror venituri
lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară, ori constau în exclusivitate din indemnizaţia de
şomaj sau ajutor social. Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ – teritorială a Municipiului
Vulcan.
2. Reducerea cu 50% la plata impozitului pe teren se acordă pentru terenurile aflate în proprietate
solicitantului, doar atâta timp cât sunt respectate condiţiile de la punctul 1. Se calculează veniturile
tuturor persoanelor care locuiesc împreună cu solicitantul reducerii la plata impozitului pe teren.
3. Reducerea cu 50% de la plata impozitului pe teren se acordă numai pe bază de cerere scrisă pentru
acordarea de reducere la plata impozitului. Cererea va cuprinde: elementele de identificare ale
contribuabilului ( nume, prenume, adresa de domiciliu, codul numeric personal) şi va fi însoţită de
următoarele documente:
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- copie a actului de proprietate / extras Carte Funciară asupra clădirii şi a terenului aferent aferent
acesteia;
- documente justificative prezentate de solicitant pentru locuinţa de domiciliu (copii ale actelor
de identitate pentru persoanele care locuiesc împreună cu solicitantul);
- dovada veniturilor lunare pentru toate persoanele care locuiesc împreună cu solicitantul
( adeverinţă de salariu, cupon de pensie, cupon de ajutor social, pensie de asistenţă socială, alocaţie
pentru copii, dovada privind bursele pentru elevi, studenţi, etc.) sau dovada că nu realizează venituri
eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Hunedoara;
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul potrivit
prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
4. Cererea solicitantului pentru acordarea reducerii va cuprinde, pe lângă actele menţionate mai
sus şi viza inspectorului de specialitate din cadrul Serviciului impozite şi taxe cu menţiunea „se
încadrează / nu se încadrează” în prevederile legale.
5. Dosarul complet se înaintează Primarului Municipiului care va aproba / respinge cererea de
reducere.
6. Termenul de soluţionare a cererii privind acordarea de reducere cu 50% la plata impozitului pe
teren, conform prezentei proceduri este de 30 zile de la data înregistrării cererii la registratura Primăriei
Municipiului Vulcan.
7. De facilităţile fiscale de reducere cu 50% la plata impozitului pe teren, beneficiază persoanele
fizice solicitante, începând cu data de întâi ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
cererea însoţită de documentele justificative; pentru anul 2017 scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie
2017 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2016 și care
sunt depuse la organul fiscal până la data de 31 decembrie 2016, cu condiţia achitării debitelor restante
şi a majorărilor de întârziere.
8. Persoanele fizice care beneficiază de reducerea de 50% la plata impozitului pe teren au
obligaţia să declare orice modificare a situaţiei patrimoniale şi a veniturilor lor, în termen de 30 zile de
la apariţie.
9. Facilitatea fiscală acordată va opera pe perioada existenţei condiţiilor pentru care s-a acordat.
VII. REDUCEREA CU 50% PENTRU TERENURILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA
OPERATORILOR ECONOMICI, ÎN CONDIȚIILE ELABORĂRII UNOR SCHEME DE
AJUTOR DE STAT/DE MINIMIS AVÂND UN OBIECTIV PREVĂZUT DE LEGISLAȚIA ÎN
DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT
1. De reducere cu 50% beneficiază persoanele juridice pentru terenurile aflate în proprietatea lor,
în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația
în domeniul ajutorului de stat.
2. În privința modului de acordare a acestor facilități, datorită faptului că există acte legislative
speciale ce reglementează modul de elaborare a unor scheme de ajutor de stat/de minimis, la momentul
cererii contribuabilului, se va stabili schema de ajutor de stat/de minimis şi se va aproba printr-o
Hotărâre de Consiliu Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica
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ANEXA NR. 9
LA H.C.L nr. 145/201

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
Regulament privind procedura de reducere cu 50 % a impozitului pentru mijloace de
transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol conform art.7 alin (3) din proiectul de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

Reducerea cu 50 % a impozitului pentru mijloace de transport agricole utilizate efectiv în
domeniul agricol a fost aprobată în conformitate cu art. 469 alin. (2) din Legea 227/2015 privind
Codul Fiscal şi se va aplica după cum urmează:
1. Se acordă reducere cu 50% de la plata impozitului pe mijloace de transport agricole
utilizate efectiv în domeniul agricol în anul fiscal 2017 pentru contribuabilii persoane fizice și
juridice pentru următoarele categorii de mijloace de transport:
a) tractoare ;
b) mașini autopropulsate pentru lucrări agricole, cu roti, care păstrează caracteristicile de
baza ale unui tractor ;
c) utilaje tractate interschimbabile agricole, utilizate la prelucrarea pământului, exclusiv cele
pentru transportarea recoltei (pe câmp sau din câmp) și a produselor finite .
2. Reducerea se acordă pe baza de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele
documente:
- copie act de proprietate al mijlocului de transport;
- copie act de identitate proprietar/certificate de înregistrare fiscală;
- copie act de identitate mijloc de transport ( din care să reiasă caracteristicile mijlocului de
transport);
- certificat de înregistrare eliberat de Biroul Agricol.
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul potrivit
prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare.
3. Reducerea cu 50% de la plata impozitului pe mijloace de transport agricole utilizate
efectiv în domeniul agricol, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
solicitantul depune cererea; pentru anul 2017 scutirea se aplică persoanelor care dețin documente
justificative emise până la data de 31 decembrie 2016 și care sunt depuse la organul fiscal până la
data de 31 decembrie 2016, cu condiția achitării tuturor debitelor restante și a majorărilor de
întârziere.
4. Persoanele care beneficiază de această facilitate, au obligația să declare orice modificare a
situației patrimoniale în termen de 30 zile de la apariție.
5. Facilitatea fiscală acordată va opera pe perioada existenței condițiilor pentru care s-a
acordat.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica
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ANEXA NR. 10
LA H.C.L nr. 145

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

Regulament privind procedura de reducere cu 50 % a impozitului pentru mijloacele de
transport hibride conform art.7 alin (4) din proiectul de hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

Reducerea cu 50 % a impozitului pentru mijloacele de transport hibride a fost aprobată
în conformitate cu art. 470 alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi se va aplica
după cum urmează:
1. Se acordă reducere cu 50% de la plata impozitului pe mijloace de transport hibride
pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate aceste mijloace de
transport..
2. Reducerea se acordă pe baza de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele
documente:
- copie act de proprietate al mijlocului de transport;
- copie actul mașinii cu menţiunea “hibrid” ;
- copie act de identitate proprietar/certificate de înregistrare fiscală;
- copie act de identitate mijloc de transport ( din care să reiasă caracteristicile mijlocului
de transport);
Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul
potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Reducerea cu 50% de la plata impozitului pe mijloace de transport hibride, se aplică
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care solicitantul depune cererea; pentru
anul 2017 scutirea se aplică persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de
31 decembrie 2016 și care sunt depuse la organul fiscal până la data de 31 decembrie 2016, cu
condiția achitării tuturor debitelor restante și a majorărilor de întârziere.
4. Persoanele care beneficiază de această facilitate, au obligația să declare orice modificare
a situației patrimoniale în termen de 30 zile de la apariție.
5. Facilitatea fiscală acordată va opera pe perioada existenței condițiilor pentru care s-a
acordat.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica
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