JUDEŢUL HUNEDOARA
C

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 19 /2016

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 108/2015 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând Expunerea de motive a primarului Municipiului Vulcan, înregistrată sub
nr. 10/8612/25.01.2016 prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 10/8613/2015, raportul Direcţiei Economice
din
cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 29/8614/2016, precum şi
avizul comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină ”, înregistrat sub nr. 19/8615/2016, şi avizul
comisiei de specialitate „Economico-financiare şi de disciplină ”, înregistrat sub nr. 25/8615/2016 de
pe lângă Consiliul local,
Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, HG 1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a 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 şi 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 2016 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 Litera f), alineatul (2), articolul 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2015 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„ 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;”
Art. 2 La articolul 7, după alineatul (3) în Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2015 se introduce
alineatul (4) care va avea următorul cuprins:
„(4) Se aprobă reducerea cu 50 % pentru mijloacele de transport hibride conform art. 470 alin.
(3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.”
Art. 3 Se revocă pct. 3 (taxă certificat de clasificare) din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 108/2015
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pa anul 2016.
Art. 4 Se revocă pct. 11 (taxă staţionare în locuri amenajate pentru taxi) şi pct.13 (taxă pentru
funcţionarea serviciului public pentru situaţii de urgenţă) din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 108/2015 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pa anul 2016.
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Art. 5 Se revocă pct. 17 (taxă participare concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul
primăriei) din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pa anul
2016.
Art. 6 Se aprobă Regulamentul privind procedura de aplicare a anulării creanţelor restante în
sumă de până la 40 lei/rol fiscal aflate in sold la data de 31.12.2015 conform art. 266 alin (5) şi (6) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, de la art. 6 din H.C.L. nr. 108/2015 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016, conform anexei nr. 1, care face parte din prezenta
Hotărâre.
Art. 7. 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, prevăzute
la art. 7 alin. (1) în Hotărârea nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2016 conform anexei nr. 2, care face parte din prezenta Hotărâre.
Art. 8. 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, prevăzute
la art. 7 alin. (2) în Hotărârea nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2016, conform anexei nr. 3, care face parte din prezenta Hotărâre.
Art. 9 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, prevăzute la art. 7 alin. (3) în Hotărârea nr. 108/2015 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, conform anexei nr. 4, care face parte din prezenta
Hotărâre.
Art. 10 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,
prevăzute la art. 7 alin. (4) în Hotărârea nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2016, conform anexei nr. 5, care face parte din prezenta Hotărâre.
Art. 11. Se aprobă Regulamentul privind procedura de aplicare a taxelor speciale conform
art. 8 din Hotărârea nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016,
prevăzute la art.484, alin (1)-(3), din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, conform anexei nr. 6, care
face parte din prezenta Hotărâre.
Art. 12. Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în termen de 15 zile
în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 13. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
Municipiului Vulcan, Serviciului Impozite şi taxe locale, Direcţiei economice, Direcţiei Tehnice,
Compartimentului Cadastru - Agricultură, Compartimentului Stare Civilă, Compartimentului
Privatizare, Control Comercial, Serviciului de asistenţă socială, Compartimentului Protecţie Civilă,
S.P.C.L.E.P şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 25.02. 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru”
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ANEXA NR. 1
LA H.C.L nr. 19/2016
privind modificarea şi completarea HCL nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pe anul 2016

Regulament privind procedura de anulare a creanţelor restante în sumă mai mică de 40
lei/rol fiscal aflate în sold la data de 31.12.2015 conform art. 266 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală

1.
Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor care la data de 31.12.2015
înregistrează creanţe 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 obligaţiilor fiscale,
maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea datoriilor la bugetul local, precum şi de respectare a
principiului egalităţi de tratament, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi juridice.
3.
Numărul estimat de beneficiari este de cca. 530 de persoane fizice şi asimilate acestora,
precum şi persoane juridice plătitoare de impozite şi taxe locale. Valoarea totală estimată a anulării
creanţelor care va fi acordată în cadrul prezentei proceduri este de cca. 5.500 lei .
4.
Operarea efectivă a facilităţii 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 operaţiunii de
închidere/deschidere an 2015/2016 în aplicaţia Avantax, către furnizorul care efectuează aceste
operaţiuni şi asigură mentenanţa softului utilizat în serviciul impozite şi taxe , prin consultanţii
arondaţi Municipiului Vulcan.
5.
Serviciul de impozite şi taxe locale al Primăriei Municipiului Vulcan, prin inspectorii de
specialitate, verifică la deschiderea de an îndeplinirea proceduri de anulare a creanţelor restante în
sumă mai mică de 40 lei/rol fiscal aflate în sold la data de 31.12.2015 conform art. 266 alin. (5) şi
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.

VULCAN, 25.02. 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA
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ANEXA NR. 2
LA H.C.L nr 19/2016.
privind modificarea şi completarea HCL nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pe anul 2016

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 HCL nr. 108/2015
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

I. SCUTIRE PENTRU CLĂDIRILE UTILIZATE PENTRU FURNIZAREA DE
SERVICII SOCIALE DE CĂTRE ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE ŞI
ÎNTREPRINDERI SOCIALE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE
PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (1) LIT. a) DIN HCL 108/2015 PRIVIND
STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016

1. Organizaţiile neguvernamentale sunt structuri instituţionalizate de natura privată ce
pot activa fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice. Din punct de vedere juridic, în
România, organizaţiile neguvernamentale pot exista sub 3 forme: asociaţie, fundaţie sau
federaţie. Organizaţiile 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 organizaţiile 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 clădiri, trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
a) organizaţiile 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) 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 2016 scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin
documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la
organul fiscal până la data de 31 martie 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 ORGANIZAŢII
NONPROFIT FOLOSITE EXCUSIV PENTRU ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP
LUCRATIV PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (1) LIT. b) DIN HCL 108/2015
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL
2016

Prin organizaţii non-profit se înţelege orice asociaţie, fundaţie sau federaţie înfiinţată
în Romania, potrivit legislaţiei în vigoare, care utilizează veniturile şi 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 2016
scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative
emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la organul fiscal până la data de
31 martie 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.
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8. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data
acordării acesteia.

III.

REDUCERE CU 50% PE O PERIOADĂ DE 4 ANI PENTRU CLĂDIRILE
AFECTATE DE CALAMITĂŢI NATURALE, ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE A
ANULUI ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL PREVĂZUTĂ DE ART. 7
ALIN (1) LIT. c) DIN HCL 108/2015 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR
ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016

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 2016.
Scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative
emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la organul
fiscal până la data
de 31 martie 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 PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (1) LIT. d)
DIN HCL 108/2015 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR
LOCALE PE ANUL 2016

1. Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie
1989 – Luptător Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol Determinant şi Luptător Remarcat
prin Fapte Deosebite şi deţin în proprietate clădiri beneficiază de scutire la plata impozitului
pentru clădiri.
2. Reducerea se acordă persoanelor prevăzute la punctul 1 pentru locuinţa situată la
adresa de domiciliu.
3. Reducerea se aplică pentru bunul propriu şi pentru proprietăţile deţinute în comun
de soţi.
4. Pentru a beneficia de reducere la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
- clădirea să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la punctul 1;
- clădirea să fie utilizată numai ca locuinţă;
- clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la punctul 1;
- în clădire să nu se desfăşoare activităţi economice, să nu se obţină venituri din închiriere.
5. Reducerea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la
organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
- copie act de proprietate pentru clădirea pentru care se solicită reducerea;
- copie act de identitate soţ/soţie;
- copie certificat de revoluţionar;
- declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoară
activităţi economice, că nu se obţin 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, însoţită de documentele justificative.
Pentru anul 2016 scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin
documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la
organul fiscal până la data de 31 martie 2016.
7. Persoana care solicită reducerea la plata impozitului pe clădiri are obligaţia de a
aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită faţă de situaţia existentă la
data acordării scutirii.
8. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
9. Neanunţarea 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 PREVĂZUTĂ DE ART.
7 ALIN (1) LIT. e) DIN HCL 108/2015 PRIVIND STABILIREA
IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016

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 Hotărârii Consiliului Local nr.
108/2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016.
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 2016 scutirea se
aplică începând cu 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până
la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la organul fiscal până la data de 31 martie
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 CONDIŢIILE ELABORĂRII UNOR
SCHEME DE AJUTOR DE STAT/DE MINIMIS AVÂND UN OBIECTIV
PREVĂZUT DE LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT
PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (1) LIT. f) DIN HCL 108/2015 PRIVIND
STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016

1. De reducere cu 50% beneficiază persoanele juridice pentru clădirile aflate în
proprietatea lor, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un
obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat.
2. În privinţa modului de acordare a acestor facilităţi, 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 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 MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE PRIN LEGEA
158/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (1) LIT. g) DIN HCL 108/2015 PRIVIND
STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016

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
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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;
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 protecţie ale monumentelor
istorice copia avizului conform al Ministerului Culturi sau al direcţiilor judeţene 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
PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (1) LIT. h) DIN HCL 108/2015 PRIVIND
STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016

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 protecţie ale monumentelor
istorice copia avizului conform al Ministerului Culturi sau al direcţiilor judeţene 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 DEŢINUTE DE ASOCIAŢIILE DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (1)
LIT. i) DIN HCL 108/2015 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI
TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016

1. Asociaţiile 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 asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară.
3. Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Primăria Municipiului Vulcan –
Serviciul impozite şi taxe locale, însoţită 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 2016
scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative
emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la organul fiscal până la data de
31 martie 2016.
5. Asociaţia 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.

VULCAN, 25.02. 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA
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ANEXA NR. 3
LA H.C.L. nr. 19/2016
privind modificarea şi completare HCL nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pe anul 2016

Regulament privind procedura de acordare a facilităţilor la plata taxei pentru teren
conform art.7 alin (2) lit. a), b), c), d), e), f), g) din HCL nr. 108/2015 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

I. SCUTIRE PENTRU TERENURILE UTILIZATE PENTRU FURNIZAREA DE
SERVICII SOCIALE DE CĂTRE ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE ŞI
ÎNTREPRINDERI SOCIALE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE
PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (2) LIT. a) DIN HCL 108/2015 PRIVIND
STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016

1. Organizaţiile neguvernamentale sunt structuri instituţionalizate de natura privată ce
pot activa fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice. Din punct de vedere juridic, în
România, organizaţiile neguvernamentale pot exista sub 3 forme: asociaţie, fundaţie sau
federaţie. Organizaţiile 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 organizaţiile 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) organizaţiile 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) adeverinţă de la Registrul Agricol privind categoria de folosinţă a terenului, zona şi
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 2016 scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente
justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la organul fiscal până
la data de 31 martie 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 ORGANIZAŢII
NONPROFIT FOLOSITE EXCUSIV PENTRU ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP
LUCRATIV PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (2) LIT. b) DIN HCL 108/2015
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL
2016
Prin organizaţii non-profit se înţelege orice asociaţie, fundaţie sau federaţie înfiinţată în
Romania, potrivit legislaţiei în vigoare, care utilizează veniturile şi 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) adeverinţă de la Registrul Agricol privind categoria de folosinţă a terenului, zona şi
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 Hotărârii
Consiliului Local nr. 108/2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016.
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 2016
scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative
emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la organul fiscal până la data de
31 martie 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 APARŢINÂND ASOCIAŢIILOR ŞI
FUNDAŢIILORE FOLOSITE EXCLUSIV PENTRU ACTIVITĂŢILE FĂRĂ
SCOP LUCRATIV PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (2) LIT. c) DIN HCL
108/2015 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE
ANUL 2016

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) adeverinţă de la Registrul Agricol privind categoria de folosinţă a terenului, zona şi
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 Hotărârii
Consiliului Local nr. 108/2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016.
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 2016
scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative
emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la organul fiscal până la data de
31 martie 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 CALAMITĂŢI NATURALE, ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE A
ANULUI ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL PREVĂZUTĂ DE ART. 7
ALIN (2) LIT. d) DIN HCL 108/2015 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR
ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016

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 2016 scutirea se aplică începând
cu 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31
decembrie 2015 şi care sunt depuse la organul fiscal până la data de 31 martie 2016.
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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 PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (2) LIT. e)
DIN HCL 108/2015 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR
LOCALE PE ANUL 2016
1. Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie
1989 – Luptător Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol Determinant şi Luptător Remarcat
prin Fapte Deosebite şi deţin în proprietate terenuri beneficiază de reducere la plata impozitului
pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietate.
2. Reducerea se acordă persoanelor prevăzute la punctul 1 pentru terenul aferent clădirii
de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora.
3. Reducerea se aplică pentru bunul propriu şi pentru proprietăţile deţinute în comun de
soţi.
4. Pentru a beneficia de reducere la plata impozitului pentru terenul aferent clădirii de
domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora, trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
- clădirea şi terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la
punctul 1;
- pentru terenurile pentru care se solicită reducerea să nu se obţină venituri din
închiriere;
5. Reducerea la plata impozitului pentru terenul aferent clădirii de domiciliu şi/sau alte
terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la punctul 1 se acordă
pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
- copie act de proprietate;
- copie act de identitate soţ/soţie;
- copie certificat de revoluţionar;
- declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că pentru terenul pentru care
se solicită reducere la plata impozitului nu se desfăşoară activităţi economice, că nu se obţin
venituri din închiriere.
- adeverinţă de la Registrul Agricol privind categoria de folosinţă a terenului, zona şi
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, însoţită de documentele
justificative; pentru anul 2016 reducerea se aplică începând cu 1 ianuarie 2016 persoanelor care
deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la
organul fiscal până la data de 31 martie 2016.
7. Persoana care solicită reducerea la plata impozitului pentru terenul aferent clădirii de
domiciliu şi/sau alte terenuri are obligaţia ca ulterior acordării reducerii să aducă la cunoştinţa
organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.
8. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
9. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la încetarea reducerii începând cu data
acordării acesteia.
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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 PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (2) LIT. f) DIN HCL
108/2015 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE
ANUL 2016
1. Prezenta procedură se aplică persoanelor care au în proprietate terenuri şi 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:
- 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 Hotărârii Consiliului Local nr.
108/2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016.
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 2016 scutirea se
aplică începând cu 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la
data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la organul fiscal până la data de 31 martie 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.
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VII.

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 PREVĂZUTĂ DE ART. 7 ALIN (2) LIT. g) DIN
HCL 108/2015 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR
LOCALE PE ANUL 2016

1. De reducere cu 50% beneficiază persoanele juridice pentru terenurile aflate în
proprietatea lor, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un
obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat.
2. În privinţa modului de acordare a acestor facilităţi, 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.

VULCAN, 25.02. 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA
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ANEXA NR. 4
LA H.C.L nr 19/2016
privind modificarea şi completarea HCL nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pe anul 2016
Regulament privind procedura de reducere cu 50 % a impozitului pentru mijloacee de
transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol conform art.7 alin (3)
din HCL nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

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 2016 pentru contribuabilii persoane fizice şi
juridice pentru următoarele categorii de mijloace de transport:
a) tractoare ;
b) maşini 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) şi a produselor finite .
2. Reducerea se acordă pe baza de cerere depusă la organul fiscal, însoţită 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 2016 scutirea se aplică persoanelor care deţin documente
justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la organul fiscal până la
data de 31 martie 2016, cu condiţia achitării tuturor debitelor restante şi a majorărilor de întârziere.
4. Persoanele care beneficiază de această facilitate, au obligaţia să declare orice modificare a
situaţiei patrimoniale în termen de 30 zile de la apariţie.
5. Facilitatea fiscală acordată va opera pe perioada existenţei condiţiilor pentru care s-a
acordat.

VULCAN, 25.02. 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA
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ANEXA NR. 5
LA H.C.L nr. 19/2016
privind modificarea şi completarea HCL nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pe anul 2016

Regulament privind procedura de reducere cu 50 % a impozitului pentru mijloacele de
transport hibride conform art.7 alin (4)
din HCL nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

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, însoţită de următoarele
documente:
- copie act de proprietate al mijlocului de transport;
- copie actul maşinii 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 2016 scutirea se aplică persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de
31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la organul fiscal până la data de 31 martie 2016, cu
condiţia achitării tuturor debitelor restante şi a majorărilor de întârziere.
4. Persoanele care beneficiază de această facilitate, au obligaţia să declare orice modificare
a situaţiei patrimoniale în termen de 30 zile de la apariţie.
5. Facilitatea fiscală acordată va opera pe perioada existenţei condiţiilor pentru care s-a
acordat.

VULCAN, 25.02. 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA
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ANEXA NR. 6
LA H.C.L nr. 19/2016
privind modificarea şi completarea HCL nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pe anul 2016

Regulament privind procedura de aplicare a taxelor speciale prevăzute la art. 484 alin. (1) –
(3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal si aprobate conform art. 8
din HCL nr. 108/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

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 .
Taxele speciale pentru anul 2016 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 108
/2015 privind impozitele şi taxele locale şi se vor aplica după cum urmează:
I. TAXE CERTIFICAT DE ATESTARE STABILITĂ CONFORM PCT. 1 ŞI 2 DIN
ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI
LOCAL NR. 108/2015 PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE PE ANUL 2016
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.
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.
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Taxa se calculează pentru fiecare construcţie astfel:
- pentru clădirile principale executate cu autorizaţie de construire ,suprafaţa desfăşurată
construcţiei se înmulţeşte cu 0,50 lei /mp suprafaţă desfăşurată;
- pentru clădirile anexe executate cu autorizaţie de construire, suprafaţa desfăşurată
construcţiei se înmulţeşte cu 0,30 lei /mp suprafaţă desfăşurată;
- pentru clădirile principale executate fără autorizaţie de construire ,suprafaţa desfăşurată
construcţiei se înmulţeşte cu 1,20lei /mp suprafaţă desfăşurată;
- pentru clădirile anexe executate fără autorizaţie de construire, suprafaţa desfăşurată
construcţiei se înmulţeşte cu 0,50 lei /mp suprafaţă desfăşurată;

a
a
a
a

II. TAXĂ ACORD DESFĂŞURARE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CONFORM PCT. 4
DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI
LOCAL NR. 108/2015 PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE PE ANUL 2016
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. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ŞI 12 DIN ANEXA 2 CARE FACE
PARTE INTEGRANTĂ DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 108/2015
PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE PE ANUL 2016
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 efectuarii serviciilor de transport în regim de taxi 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 autoritătilor administratiei publice locale si se efectuează numai de catre
transportatori autorizati 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 functionare a arterelor rutiere din
Municipiul Vulcan,
necesitatea amenajarii si întretinerii locurilor de asteptare (statii
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taxi),completarii si refacerii sistemului de semnalizare rutieră ( marcaje, indicatoare, rutiere si
lucrari 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 autorizatie 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 autorizatie 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 autorizatie 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 autorizatie 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 licentă 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
2016

1.

Taxa eliberare autorizatie transport

64 lei

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

Taxa viza autorizatie transport
Taxa eliberare autorizatie taxi
Taxa viza anuala autorizatie taxi
Taxa eliberare copie conforma autorizatie transport
Taxa eliberare copie conforma autorizatie taxi
Taxa eliberare licenta de traseu

64 lei
64 lei
64 lei
64 lei
64 lei
464 lei

4) Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant în numerar la caseriile
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 eliberara
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.
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IV. TAXĂ ELIBERARE ACTE ÎN REGIM DE URGENŢĂ (CEL MULT 24 ORE)
CONFORM PCT. 14 DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 108/2015 PRIVIND IMPOZITELE ŞI
TAXELE LOCALE PE ANUL 2016

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 şi art. 30 din Legea nr.273/2006
privind Legea Finanţelor Publice de interes local.
2. Cuantumul taxei se stabileşte 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 urgenţă ( cel mult 24h), s-a stabilit taxa
eliberare acte în regim de urgenţă în cuantum de 23 lei pe care o achită toţi 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 şi taxe locale din cadrul Primărie Municipiului Vulcan.
6. Eliberarea documentelor în regim de urgenţă se face pe bază de cerere, dacă solicitanţii
sunt îndreptăţiţi 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, investiţii în echipamente
informatice, etc.

V. TAXĂ COPII XEROX CONFORM PCT. 15 DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE
INTEGRANTĂ DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 108/2015 PRIVIND
IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE PE ANUL 2016

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 Finanţelor Publice de interes local şi de art.17 din Legea 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali.
2. Taxa se stabileşte anual prin Hptărârea Consiliului Local şi achită în funcţie 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 solicitanţii sunt îndreptăţiţi 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.).
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VI. TAXĂ INFORMAŢII ROL FISCAL CĂTRE TERŢI – PERSOANE FIYICE ŞI
JURIDICE CONFORM PCT. 16 DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ
DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 108/2015 PRIVIND IMPOZITELE ŞI
TAXELE LOCALE PE ANUL 2016
1. Cadrul legal prin care a fost instituită taxa pentru informaţii rol fiscal către terţi –
persoane fizice şi juridice este asigurat de art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, de
art. 30 din Legea nr.273/2006 privind Legea Finanţelor Publice de interes local şi de art. 27 şi art.
36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. De asemenea potrivit prevederilor
art. 659 alin. 2 din Codul de procedură civilă, se stipulează că instituţiile publice, de credit şi
oricare alte persoane fizice şi juridice sunt obligate să furnizeze date, dar nu se precizează că
organele fiscale au obligaţia de a furniza informaţiile pe care le deţin în mod gratuit.
2. Se datorează taxă informaţii rol fiscal la cererea terţelor persoane fizice/juridice a
situaţiei privind patrimoniul şi/sau obligaţiile de plată ale contribuabililor înregistraţi în evidenţele
fiscale.
3. Se stabileşte taxa informaţii rol fiscal către terţi – persoane fizice şi juridice în sumă de
10 lei/rol fiscal.
4. Cererea pentru furnizarea de informaţii rol fiscal persoane fizice/juridice va fi însoţită de
dovada plăţi taxei .
5. Dat fiind faptul că instituţiile publice sunt obligate să comunice date şi informaţii
relevante pentru executarea silită ceea ce implică angajarea de resurse material umane şi logistice
cu impact asupra bugetului local, apare ca justă recuperarea sub formă de taxă a unei părţi 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, întreţinerea
calculatoarelor, etc.
Taxa constituie venit la bugetul local, venit care este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor
generate de asigurarea consumabilelor, birotică, investiţii în echipamente informatice, etc.

VII. TAXĂ PENTRU SESIZAREA DESCHIDERII SUCCESIUNII CONFORM PCT. 18
DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI
LOCAL NR. 108/2015 PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE PE ANUL 2016
(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 desfăşoară exclusiv în faţa notarului public
competent sau a instanţei judecătoreşti în a cărei raza teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul.
Aceasta (anexa nr.24) nu atesta calitatea de moştenitor şi nici dreptul de proprietate asupra
bunurilor mobile sau imobile deţinute 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 functionarilor din
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cadrul acestui compartiment trebuie sa dea o declaratie pe propria răspundere, din cuprinsul careia
trebuie sa rezulte: calitatea celui care solicită deschiderea succesiunii; persoana dupa care se face
succesiunea cu indicarea numelui si a ultimului domiciliu al defunctului, data decesului; numele si
domiciliul mostenitorilor; 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.

VIII. TAXĂ PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL CONFORM PCT. 19
DIN ANEXA 2 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI
LOCAL NR. 108/2015 PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE PE ANUL 2016
1. Cadrul legal de instituire a taxei pentru eliberarea certificatelor fiscale asigurat de art.
484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind Legea
Finanţelor Publice de interes local.
2. Cuantumul taxei se stabileşte anual, prin Hotărâre a Consiliului local.
3. Toţi contribuabili persoane fizice şi 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 evidenţa
creanţelor fiscale a organului fiscal local şi cuprinde obligaţiile fiscale restante şi după caz,
obligaţiile fiscale scadente până în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi alte
creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa
organului fiscal local în vederea recuperării.
Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data
solicitării şi 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 instituţiile publice sunt obligate să comunice date şi informaţii
relevante pentru executarea silită ceea ce implică angajarea de resurse material umane şi logistice
cu impact asupra bugetului local, apare ca justă recuperarea sub formă de taxă a unei părţi 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, întreţinerea
calculatoarelor, etc.
Taxa constituie venit la bugetul local, venit care este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor
generate de asigurarea consumabilelor, birotică, investiţii în echipamente informatice, etc.
VULCAN, 25.02. 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA
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