ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BECICHERECU MIC

Proiect de hotărâre
Nr. 176 din 18.12.2017
privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor speciale şi a amenzilor locale
pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018

Iniţiator:

Avize necesare:

Primar Rusu Raimond Ovidiu

Comisia de buget – finanţe, taxe şi
impozite

Proiectul se va lua în discuţie la şedinţa din
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18.12.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL
COMUNA BECICHERECU MIC
COMISIA DE BUGET – FINANŢE,
TAXE ŞI IMPOZITE

REFERAT DE APROBARE
nr.318 din 17.11.2017
privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor şi a amenzilor locale pe raza
comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018
Având la bază prevederile titlului IX din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal
român, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.36, alin (4), lit.c din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art.
20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 76 1 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.1/2017, privind eliminarea unor taxe şi
tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
Având în vedere prevederile art.40 din OUG nr.80/2013, privind taxele judiciare
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.207/2015, privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.6, lit.b din OUG nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de necesitatea stabilirii valorilor impozitelor, taxelor şi a amenzilor
locale pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018;
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În consecinţă,
propun un proiect de hotărâre privind adoptarea taxelor şi a amenzilor locale pe
raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018, conform Anexei nr.1, Anexei
nr.2, Anexei nr.3 şi Anexei nr.4, care fac parte integrantă din prezentul proiect.

PRIMAR
RUSU RAIMOND OVIDIU
Avizat
comisia buget finanţe,
taxe şi impozite
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ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL
COMUNA BECICHERECU MIC
COMISIA DE BUGET – FINANŢE,
TAXE ŞI IMPOZITE

ANEXA NR.2
REFERAT DE APROBARE
nr.318 din 17.11.2017
privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor şi a amenzilor locale pe raza
comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018
LISTA FACILITĂŢILOR FISCALE ACORDATE CONTRIBUABILILOR DIN
COMUNA BECICHERECU MIC PENTRU IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
DATORATE DE ACEŞTIA ÎN ANUL 2018
SCUTIRI PENTRU IMPOZITUL PE CLĂDIRI – ART.456 DIN CODUL FISCAL
ART.1. Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi
economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane
juridice de drept public;
b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite,
conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor
religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor
locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional
sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte
venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari,
elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe,
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astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi
Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru
activităţi economice;
i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia
ajutorului de stat;
j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice,
hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la
apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate
canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte,
diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor
construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi
economice;
l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia
Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru activităţi economice;
n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare
cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri
pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor,
cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului
armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi
urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei
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Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a
văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul
I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav
sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate,
concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o
instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice;
v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate
depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării
Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.
ART.2. Consiliul local Becicherecu Mic acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri
datorate pentru următoarele clădiri:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură
sau arheologice, muzee ori case memoriale;
b) clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât
monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice
şi în zonele construite protejate;
c) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie
1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
d) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de
interes public;
e) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
f) 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;
g) 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;
h) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI ŞI TAXA PE TEREN – ART.464 DIN
CODUL FISCAL
ART.3. Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi
economice sau agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate,închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu
scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de
a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor
religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor
care sunt folosite pentru activităţi economice;
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional
sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia
suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte
venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari,
elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe,
astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările
şi completările ulterioare;
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g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru
activităţi economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile
aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile
de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului,
emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor,
gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea
resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi
terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre
a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru
perioada cât durează ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru
agricultură sau silvicultură;
l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri
principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi
terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de
siguranţă;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice,
precum şi cele ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia
ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru
apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia
Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite
pentru activităţi economice;
q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi
Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a
văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
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s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul
I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav
sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la
art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate
depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării
Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care
nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi
cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;
x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate,
concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o
instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru
activităţi economice.
ART.4. Consiliul local Becicherecu Mic acordă scutirea impozitului/taxei pe teren
datorate pentru următoarele terenuri:
a) terenurile aferente clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
b) terenurile aferente clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public;
c) terenurile aferente clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul
menţine afectaţiunea de interes public;
d) 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;
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e) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
f) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de
utilizare;
g) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi
protejate;
h) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele
protejate;
i) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a
efectuării cercetărilor.
ART.5. Consiliul local Becicherecu Mic acordă reducerea cu 20% a
impozitului/taxei pe teren datorate pentru următoarele terenuri:
a) terenurile situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui
în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială
proprie;
SCUTIRI DE LA IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT –
ART.469 DIN CODUL FISCAL
ART.6. Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de
război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de
război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap
sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai
minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de
invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la
art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;
d) mijloacele de transport 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, pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilului;
e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul
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persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula
Balta Ialomiţei;
f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru
servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv
transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este
stabilit în condiţii de transport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului
Tineretului şi Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite
conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea
gratuită de servicii sociale în unităţi specializate 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, în condiţiile legii;
n) autovehiculele acţionate electric;
o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt
utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau
societate de leasing;
p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale.
SCUTIRI
ACORDATE
PENTRU
TAXA
PRIVIND
ELIBERAREA
CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR – ART.476 DIN CODUL
FISCAL
ART.7. Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor următoarele:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război,
văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
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b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele
prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult
sau construcţii-anexă;
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea,
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin
domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes
public naţional, judeţean sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o instituţie publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin
concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi
Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu
scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de
a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de
servicii sociale în unităţi specializate 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, în condiţiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi
naturale.
ART.8. Consiliul Local Becicherecu Mic acordă suplimentar scutirea taxei pentru
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
12

datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial,
aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a
monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în
documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
SCUTIRI DE LA PLATA TAXEI PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE
RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE – ART.479 DIN CODUL FISCAL
ART.9. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în
scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia
cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.
ART.10. Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru
afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care
închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz
taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană.
ART.11. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează
pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în
interiorul clădirilor.
ART.12. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru
panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau
marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
ART.13. Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi
publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt
destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.
SCUTIRI PENTRU IMPOZITUL PE SPECTACOLE – ART.482 DIN CODUL
FISCAL
ART.14. Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata
impozitului pe spectacole.
SCUTIRI ACORDATE PENTRU TAXELE SPECIALE – ART.485 DIN CODUL
FISCAL
ART.15. Consiliul Local Becicherecu Mic acordă scutirea de la plata taxelor
speciale pentru:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale
veteranilor de război;
13

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare;
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu
excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în
unităţi specializate 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, în condiţiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I
de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat
şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
SCUTIRI ACORDATE PENTRU ALTE TAXELE LOCALE – ART.487 DIN
CODUL FISCAL
ART.16. Consiliul Local Becicherecu Mic acordă scutirea de la plata taxelor
locale stabilite conform art.486 din Codul Fiscal pentru:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale
veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare;
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu
excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în
unităţi specializate 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, în condiţiile legii;
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f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I
de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat
şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
BENEFICII FISCALE ACORDATE CONTRIBUABILILOR
ART.17. Persoanele cu vârsta mai mare de 65 de ani sunt scutite integral de la
plata taxei de pază.
ART.18. Persoanele care deţin calitatea de CETĂŢEAN DE ONOARE al
comunei Becicherecu Mic beneficiază de scutirea de la plata taxelor speciale.
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ANEXA NR.3
REFERAT DE APROBARE
Nr.318 din 17.11.2017
privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor şi a amenzilor locale pe raza
comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018
Lista taxelor speciale pentru anul 2018

Nr
Crt
1
2

3
4
5

6

DENUMIREA SURSEI DE VENIT
2015
Taxe agricole
650 lei/ha/an

Valori în anii
2016
2017

I.
Taxă specială chirie teren arabil
650 lei/ha/an
extravilan
Taxă specială chirie teren
0,20
0,50
intravilan(grădini)
lei/mp/an
lei/mp/an
II.
Taxe pentru imobile şi servicii
Taxă specială pentru închirierea 3 lei/mp/an
3 lei/mp/an
spaţiului de locuit
Taxă specială închiriere cămin cultural 110 lei/zi
Taxă specială închiriere spaţiului de pe 12 lei/mp/an 12 lei/mp/an
domeniul public cu destinaţie
comercială (terase)
10
10
Taxă specială PSI populaţie
lei/an/gosp
lei/an/gosp

Propuneri
2018

650 lei/ha/an

650 lei/ha/an

0,50
lei/mp/an

0,50
lei/mp/an

3 lei/mp/an

3 lei/mp/an

12 lei/mp/an

12 lei/mp/an

10
lei/an/gosp

10
lei/an/gosp

7

Taxă speciala PSI agenţi economici –
sediu social, inclusiv PFA, II, IF

110 lei/an

110 lei/an

110 lei/an

110 lei/an

8

Taxă speciala PSI agenţi econonomici
pe punct de lucru, inclusiv PFA, II, IF
Taxă speciala pază / gospodărie

110 lei/an

110 lei/an

110 lei/an

110 lei/an

40
lei/an/gosp
6
lei/luna/gosp
3
lei/luna/gosp
16
6
lei/luna/gosp

40
lei/an/gosp
6
lei/luna/gosp
3
lei/luna/gosp
6
lei/luna/gosp

40
lei/an/gosp
6
lei/luna/gosp
3
lei/luna/gosp
6
lei/luna/gosp

40
lei/an/gosp
6
lei/luna/gosp
3
lei/luna/gosp
6
lei/luna/gosp

9

10
11
12

Taxă speciala salubrizare /gospodărie
efectuată prin servicii proprii
Taxă specială salubrizare populaţie
pentru 1 persoană
Taxă specială salubrizare populaţie
pentru 2 persoane

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

28

29

30
31

32
33

34

Taxă specială salubrizare populaţie
pentru 3 persoane
Taxă specială salubrizare populaţie
pentru 4 şi 5 persoane
Taxă specială salubrizare populaţie de
la 6 persoane
Taxă specială de salubrizare populaţie
pentru gospodăriile nelocuite
permanent – maxim 6 luni/an
Taxă specială apă pauşal populaţie

9
lei/luna/gosp
12
lei/luna/gosp
10
lei/luna/gosp
20
lei/an/gosp

9
lei/luna/gosp
12
lei/luna/gosp
15
lei/luna/gosp
20
lei/an/gosp

9
lei/luna/gosp
12
lei/luna/gosp
15
lei/luna/gosp
20
lei/an/gosp

9
lei/luna/gosp
12
lei/luna/gosp
15
lei/luna/gosp
40
lei/an/gosp

100
lei/luna/gosp
2,5 lei/mc
50
lei/branşare
4 lei/mc

100
lei/luna/gosp
2,5 lei/mc
50
lei/branşare
4 lei/mc

100
lei/luna/gosp
2,5 lei/mc
50
lei/bransare
4 lei/mc

200
lei/luna/gosp
2,5 lei/mc
50
lei/bransare
4 lei/mc

Taxă specială apă contorizată
Taxă specială aviz şi autorizare
branşare la reţeaua de apă
Taxă specială apă contorizată agenţi
economici
Taxă specială închiriere remorcă
50 lei/oră
50 lei/oră
50 lei/oră
Taxă specială vidanjare
70 lei/vidanjă 70 lei/vidanjă 70 lei/vidanjă
Taxă specială privind tăierea vegetaţiei 0,2 lei/mp
0,2 lei/mp
1 leu/mp
din curte şi grădină
Taxă specială privind îngrijirea şi
5 lei/metru
săparea şanţurilor din faţa imobilelor
liniar
Taxă specială privind toaletarea
1 leu/pom
pomilor din faţa imobilelor
III.
Taxe construcţii şi publicitate
Taxă specială concesiune teren pentru 0,50
0,50
0,50 lei/mp/an
construcţii (redevenţă)
lei/mp/an
lei/mp/an
Taxă specială depozitare moloz în 2 lei/mp/luna 2
2 lei/mp/luna
perioada valabilităţii autorizaţiei de
lei/mp/luna
construire
Taxă specială depozitare materiale de 2 lei/mp/luna 2
2 lei/mp/luna
construcţii pe perioada de valabilitate a
lei/mp/luna
autorizaţiei de construire
Taxă specială depozitare deşeuri din 5 lei/mc
5lei/mc
5 lei/mc
demolări în locurile special amenajate
cu transport propriu
Taxă
specială amplasare
panou 200 lei/an
200 lei/an
200 lei/an
publicitar pe domeniul public
Taxă specială pentru spaţiu de 1 leu/cmp
1 leu/cmp
0,5 lei/cmp
publicitate şi reclamă în ziarul local
IV.
Taxe pentru comerţ periodic pe domeniul public şi pentru evenimente
cultural – sportive
Taxă specială comerţ stradal
10 lei/zi
10 lei/zi
10 lei/zi
Taxă specială spaţiu pentru desfacere 10 lei/zi
10 lei/mp
10 lei/mp
comercial şi vânzare produse până la 5
mp închiriaţi
Taxă specială spaţiu pentru desfacere, 2 lei/mp
2 lei/mp
2 lei/mp
17

50 lei/oră
70 lei/vidanjă
1 leu/mp
-

0,80
lei/mp/an
2 lei/mp/luna

2 lei/mp/luna

5 lei/mc

200 lei/an
0,5 lei/cmp

0 lei/zi
0 lei/mp

0 lei/mp

38

comercializare şi vânzare produse ce
depaşeşte 5 mp închiriati
Taxă specială spaţiu pentru staționarea, 10 lei/zi
10lei/zi
desfacerea
şi
comercializarea
materialului lemnos pentru autoutilitare
şi microbuze până la 5 tone
Taxă specială spaţiu pentru staționarea, 20 lei/zi
20lei/zi
desfacerea
şi
comercializarea
materialului lemnos pentru camioane
Taxă
specială
spaţiu
pentru 30 lei/zi
30lei/zi
desfăşurarea,
comercializarea
şi
vanzarea materialului lemnos pentru
camioane cu remorcă peste 15 tone
V.
Taxe servicii publice şi administrative
Taxă specială copiere/tipărire acte
0,50 lei
0,50 lei

39

Taxă specială cerere arhivă

10 lei

10 lei

0,50 lei/o faţă
A4
10 lei

40

Taxă specială eliberare acte arhivate

41

5 lei/pag.o
fata A4
10 lei

Taxă specială înregistrare contracte
arendă
Taxă specială pentru divorţuri pe cale
500 lei
amiabilă
Taxă
specială
pentru
oficierea 200 lei
căsătoriei în afara comunei
Taxă specială acord de principiu/ aviz 250 lei
de oportunitate pentru planuri de
urbanism zonal

5 lei/pag.o
fata A4
10 lei

5 lei/pag.o faţă
A4
10 lei

0,50 lei/o
faţă A4
10 lei

500 lei

500 lei

500 lei

200 lei

200 lei

200 lei

250 lei

250 lei

250 lei

25 lei

-

-

35

36

37

42
43
44

45

Taxă legalizare documente

-

10 lei/zi

20 lei/zi

20 lei/zi

40 lei/zi

30 lei/zi

50 lei/zi

0,50 lei/o
faţă A4
10 lei

Taxe pentru comerţ stradal cu caracter permanent a produselor
agroalimentare şi altele
Taxă specială pentru comerţul
3 lei/mp
3 lei/mp
3 lei/mp
produselor agroalimentare şi altele/zi
Taxă specială pentru comerţul
15 lei/mp
15 lei/mp
15 lei/mp
produselor agroalimentare şi altele/7zile
Taxă special pentru comerţul produselor 50 lei/mp
50 lei/mp
50 lei/mp
agroalimentare şi altele/30 zile
VI.

46
47
48

18

3 lei/mp
15 lei/mp
50 lei/mp

Notă explicativă:
Taxele prevăzute la punctul 14 şi 15 se vor încasa începând cu anul 2017, numai
pentru agenţii economici cu sediu social sau punct de lucru în localitatea
Becicherecu Mic şi care desfăşoară efectiv activitate pe raza localităţii.
Administatorii persoanelor juridice care deţin un sediu social şi/sau un punct de
lucru pe raza comunei Becicherecu Mic pot solicita scutirea de la plata taxelor
prevăzute la punctul 14 şi 15 pe baza unei declaraţii notariale pe proprie
răspundere că în anul respectiv nu desfăşoară şi nu va desfăşura activităţi
economice la sediul sau la punctul de lucru înregistrat în evidenţele autorităţilor
competente.
În situaţia în care există mai mulţi agenţi economici care au acelaşi sediu şi/sau
punct de lucru şi desfăşoară efectiv activitate pe raza localităţii, taxa se va
împărţi în mod egal între numărul de agenţi economici sub condiţia depunerii
unei solicitări individuale de scutire de la plata parţială a taxei. În cazul
nedepunerii solicitării de către toţi agenţii economici care au un sediu ş/sau punct
de lucru comun, taxa se va achita integral de fiecare agent economic în parte.
Taxele de la punctul 11 – 16 se aplică până la data semnării contractelor de
preluare a deșeurilor menajere/selective cu operatorul de salubritate SC Retim
Ecologic SA, dar nu mai târziu de 01.04.2018.
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ANEXA NR.4
REFERAT DE APROBARE
nr.318 din 17.11.2017
privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor şi a amenzilor locale pe raza
comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018

Lista amenzilor aplicabile pe raza comunei Becicherecu Mic
Nr. Crt.
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

Denumirea amenzii
Propunere 2016
I.
Amenzi privind domeniul public
Amendă pentru aruncarea ambalajelor şi
200 – 400 lei
a recipientelor pe domeniul public
Amendă pentru depozitarea deşeurilor pe
domeniul public în alte locuri decât cele
500 – 5000 lei
special amenajate
Amendă pentru distrugerea sau
deteriorarea mobilierului stradal(panouri,
400 – 800 lei
afişe publicitare, indicatoare rutiere şi
stradale, coşuri de gunoi, etc)
Amendă pentru accesul liber pe domeniul
public a păsărilor şi a animalelor de orice
100 – 200 lei
fel
Amendă pentru poluarea bălţilor şi a
canalelor prin aruncarea de resturi
400 – 800 lei
animaliere
Amendă pentru evacuarea apelor uzate
pe grădini şi terenuri ce aparţin
300 – 800 lei
domeniului public
Amendă pentru tulburarea liniştii publice
100 – 400 lei
Amendă pentru deranjarea şi conturbarea
desfăşurării adunărilor publice organizate
500 – 1000 lei
de autorităţile publice
Amendă pentru comportament necivilizat
100 – 400 lei
şi neadecvat în public
Amendă pentru branşarea ilegală la
400 – 800 lei
reţeaua de apă
20

11
12

13

14
15

16

17
18

19

Amendă pentru lipsa branşamentului la
400 – 800 lei
reţeaua publică de apă dacă nu se face
dovada unei surse proprii de apă
Amendă pentru nesalubrizarea utilajelor
400 – 800 lei
agricole care circulă pe drumurile publice
II.
Amenzi privind îngrijirea spaţiilor din faţa imobilelor
Amendă pentru refuzul deszăpezirii căilor
100 – 300 lei
de acces din faţa imobilelor
Amendă pentru depozitarea
autoturismelor, utilajelor agricole şi de
200 – 500 lei
construcţii pe spaţiul din faţa imobilelor
Amendă pentru refuzul de a lua măsuri de
combatere și distrugere a Ambrosiei
2000 – 7000 lei
Artemisiofolia – persoane fizice
Amendă pentru refuzul de a lua măsuri de
combatere și distrugere a Ambrosiei
5000 – 25000 lei
Artemisiofolia – persoane juridice
III.
Amenzi privind activităţile comerciale
Amendă pentru desfăşurarea activităţilor
comerciale de orice fel, fără autorizaţie de
200 – 400 lei
funcţionare
Amendă pentru afişarea materialelor
200 – 400 lei
publicitare fără acordul Consiliului Local
IV.
Amenzi privind disciplina în construcţii
Amendă pentru depozitarea materialelor
de construcţie pe domeniul public fără
100 – 200 lei
aprobarea Consiliului Local

Notă: Lista amenzilor locale se completează cu amenzile prevăzute
în Anexa nr.1 şi amenzile prevăzute în Legea nr.50/1991 precum şi în
celelalte acte normative sau Regulamente Locale adoptate de
Consiliul Local Becicherecu Mic.
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RAPORT DE SPECIALITATE
nr.319 din 17.11.2017
privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor şi a amenzilor locale pe raza
comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018
Având la bază prevederile Legii nr.227/2015 cu modificările şi completările ulterioare,
privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale;
Având în vedere prevederile art.36, alin (4), lit.c din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: ”(4)
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: c) stabileşte şi
aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;”
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin.
(1) lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 761 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.1/2017, privind eliminarea unor taxe şi tarife,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
Având în vedere prevederile art.40 din OUG nr.80/2013, privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.6, lit.b din OUG nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.7, alin (13) din Legea nr.52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de necesitatea stabilirii valorilor impozitelor, taxelor şi a amenzilor locale pe
raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018;
Prin prezentul raport de specialitatese propun valorile impozabile, impozitele, taxele
locale, şi amenzile, în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2018, astfel cum
sunt redate în Anexa nr.1 a referatului de aprobare.
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Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice, se determină prin
aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii clădirilor determinată pe baza normelor
prevăzute în Anexa nr.1.
Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport
sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30
septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele arătate mai sus, contribuabilii
datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie până la data de
31.03.2018 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele
de transport, se acordă bonificaţie în cuantum de 10%.
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de
31.03.2018 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele
de transport, se acordă bonificaţie în cuantum de 10%.
De asemenea, se propune lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor din comuna
Becicherecu Mic, pentru impozitele şi taxele datorate de aceştia în anul 2018, astfel
cum este redată în Anexa nr.2 a referatului de aprobare.
Totodată, se propune un proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor din venituri proprii
pentru anul 2018, conform Anexei nr.3.
În ceea ce priveşte Anexa nr.4, aceasta conţine toate amenzile adoptate de către
Consiliul Local în anul 2015, actualizată cu modificările intervenite în anul 2017 şi
există două propuneri de modificare a acestora.
Aplicarea valorilor impozitelor, taxelor şi ale amenzilor locale se face pe perioada
01.01.2018 – 31.12.2018.
În ceea ce priveşte regimul scutirilor şi a reducerilor, Consiliul Local Becicherecu Mic
are posibilitatea de a stabilii categoriile de persoane şi de bunuri care pot fi scutite pe
raza comunei.
De asemenea, potrivit prevederilor Codului Fiscal, Consiliul Local are posibilitatea de a
stabili cote adiţionale de impozitare cu obligaţia de a stabili prin regulament criteriile de
încadrare a bunurilor în categoriile impozitate suplimentar.
În consecinţă,
propun propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al comunei Becicherecu
Mic proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2018 în comuna Becicherecu Mic, în forma actuală.
Șef Birou Taxe și Impozite, Juridic și Registru Agricol
But Adina – Cristina
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ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BECICHERECU MIC

HOTĂRÂREA
Nr. 176 din 18.12.2017
privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor şi a amenzilor locale pe raza
comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018
Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituţia României,
republicată;
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997,

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

analizând prevederile:
art.36, alin (4), lit.c din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii nr.227/2015 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul fiscal,
Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale;
art.266, alin (5) din Legea nr.207/2015 cu modificările şi completările ulterioare,
privind Codul de Procedură Fiscală;
art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art.
30 şi art. 761 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii nr.1/2017, privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative;
art.40 din OUG nr.80/2013, privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi
completările ulterioare;
art.6, lit.b din OUG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare;

luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.318 din 17.11.2017, raportat
la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Becicherecu Mic, înregistrat sub nr.319 din 17.11.2017;
analizând prevederile art. 36 alin. (2), lit.b din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECICHERECU MIC,

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi a celor ale art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în şedinţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1.- Se aprobă valorile impozitelor locale de pe raza comunei Becicherecu Mic
pentru anul 2018, conform Anexei nr.1 din referatul de aprobare, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă bonificaţiile şi scutirile de la impozitele locale de pe raza
comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018, conform Anexei nr.2 din referatul de
aprobare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- Se aprobă valorile taxelor locale de pe raza comunei Becicherecu Mic
pentru anul 2018, conform Anexei nr.3 din referatul de aprobare, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Se aprobă valorile amenzilor locale de pe raza comunei Becicherecu Mic
pentru anul 2018, conform Anexei nr.4 din referatul de aprobare, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Persoanele fizice şi persoanele juridice care achită cu anticipaţie
impozitele locale pentru clădiri, terenuri şi mijloacele de transport beneficiază de o
bonificaţie egală cu 10% din valoarea sumei achitate.
Art.6.- Taxele locale (PSI, alimentare cu apă, salubrizare şi pază) nu generează
penalităţi şi majorări de întârziere.
Art.7.- Cu executarea prezentei hotărâri este responsabil personalul biroului taxe
şi impozite, juridic şi registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Becicherecu Mic.
Art.8.- Prezenta hotărâre are caracter normativ şi poate fi atacată în termenul
legal prevăzut de Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ.
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Art.9.- Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Becicherecu Mic;
- Cetăţenilor, prin afişare;
- Biroului taxe şi impozite, juridic și registru agricol din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
- Biroului contabilitate și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş, Direcţia de control legalităţii actelor şi
contencios administrativ;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Moroti Emanuel

Contrasemnează:
SECRETAR,
Hîldan Alin – Marian

L.S. ______________________

L.S.____________________

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BECICHERECU MIC
Total consilieri locali în funcţie: 13 Total consilieri locali prezenţi: ___
Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____
Nr.
crt.

OPERAŢIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2017
2
Comunicarea către prefectul judeţului1+4)
/ /2017
/ /2017
3
Aducerea la cunoștinţă publică2+3+5)
3
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
/ /2017
5
Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte3)
/ /2017
Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
1)art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local
primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la
cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
b) prefectului judeţului.”
5)Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.”
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