ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL
IBĂNEŞTI

Nr.9723 din 26.10.2017

Proiect

HOTĂRÂRE
NR. .......... din .....................
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti
începând cu anul 2018, precum şi a unor tarife
Consiliul local al comunei Ibăneşti, jud. Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data
de …………………………..
Văzând:
- raportul de specialitate nr. 9682 din 25.10.2017 privind impozitele şi taxele locale
pe anul 2018, întocmit de către compartimentul financiar contabil impozite şi taxe din
cadrul Primăriei Ibăneşti;
- expunerea de motive nr. din prezentată de către Primarul comunei Ibăneşti,
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ibăneşti;
- Hotărârea Consiliului Local nr.56 din 26.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2017, precum şi a unor
tarife;
Având în vedere prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal;
Văzând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.50/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscal, Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;
Tinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.41/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor
măsuri bugetare; Legea nr. 196 din 29 septembrie 2017;
Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă.
Având în vedere prevederile art. 36 alin 2 litera b, aliniatul l 4 litera c şi în temeiul
art.45 din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală;
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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1- (1) Prezenta hotărâre stabileşte nivelul impozitelor şi taxelor locale, al
taxelor speciale şi al tarifelor pentru utilităţi care se vor practica în anul 2018, în comuna
IBĂNEŞTI, jud MUREŞ.
(2) Acolo unde prezenta hotărâre nu prevede se aplică prevederile LEGII nr.
227/2015 privind Codul fiscal.
Art. 2 - (1) Informaţiile referitoare la nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite de
Consiliul Local, modul de calcul al impozitelor şi taxelor locale, contribuabilii care
beneficiază de facilităţi fiscale sunt de interes public şi sunt neîngrădite.
(2) Accesul la informaţii privind nivelul impozitelor şi taxelor locale este permis doar
pentru cele referitoare la persoana solicitantă.
(3) Datele referitoare la impozitele şi taxele unei persoane constituie secret de
serviciu pentru toate persoanele care prin natura serviciului au acces la acestea.
CAPITOLUL II
Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri
Art.3 – Pentru anul 2018 nivelul impozitelor şi taxelor locale, este următorul:
(1)

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor

fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii
impozabile a clădirii.
a)

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor
fizice

Valoarea impozabilă
Tipul cladirii

- lei / m2
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Cu instalaţii de apă,

Fără instalaţii de apă,

canalizare, electrice şi

canalizare, electricitate sau

încălzire (condiţii

încălzire

cumulative)
1

2

1000

600

300

200

200

175

125

75

0
A. Clădire cu cadre din beton
armat sau cu pereţii exteriori
din cărămidă arsă sau din
oricare

alte

materiale

rezultate

în

tratament

termic

urma
şi

unui
/sau

chimic.
B. Clădire cu pereţii exteriori
din lemn,din piatră naturală
din

cărămidă

nearsă,din

vălătuci sau din orice alte
materiale

nesupuse

unui

tratament

termic

/sau

şi

chimic.
C. Clădire –anexă cu cadre
din beton armat sau cu
pereţii exteriori din cărămidă
arsă

sau

din

orice

alte

materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi /sau
chimic.
D . Clădire-anexă cu pereţii
exteriori din lemn,din piatră
naturală,din

cărămidă

nearsă din vălătuci sau din
orice
nesupuse

alte
unui

materiale
tratament
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termic şi/sau chimic.
E. În cazul contribuabilului
care

deţine

la

aceeaşi

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

adresă încăperi amplasate la
subsol,la demisol şi/sau la
mansardă,utilizate
locuinţe

în

ca

oricare

dintre

tipurile de clădiri prevăzute
la punctele A-D
F.În

cazul

care

contribuabilului

deţine

la

aceeaşi

50% din suma care s-ar

50% din suma care s-ar

aplica clădirii

aplica clădirii

adresă încăperi amplasate la
subsol,la demisol şi/sau la
mansardă,utilizate
scopuri
locuinţă,în

decât

în

alte

cel

de

oricare

dintre

tipurile de clădiri prevăzute
la puncteleA-D
b) Valoarea impozabilă a clădiri se ajustează in funcţie de rangul localităţii şi zona în care
este amplasata clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform. Alin1) lit.a cu
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii
IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

D

0,95

0,90

2) Valoarea impozabilă a clădirii determinată în urma aplicarii prevederilor alin.1 lit(a) si
(b) se reduce în funcţie de anul terminării acesteia după cum urmează:
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a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 ani la data de 1
ianuarie anului fiscal de referinţă.
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de
ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani si 50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
3). Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,5 % asupa valorii conf. Art. 458 al(1)
lit. a-c din Legea Nr. 227/2015.
4). În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin
(1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2%

asupra valorii impozabile

determinate conform art. 457 din CODUL FISCAL.
5). Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
6).

Impozitul /taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele

de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
7). Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie a anulu respectiv, se acordă o bonificaţie de
10%.
Art.4.- Calculul Impozitului /taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice.
1). Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra
valorii impozabile a clădirii.
2). Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra
valorii impozabile a clădirii.
3). Pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
Art.5. – Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijlocul de transport datorat aceluiaşi
buget local de către contribuabil persoane fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se
plateşte integral până la primul termen de plată.
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CAPITOLUL III
Impozitul pe teren şi taxa pe teren
Art.6. Orice persoană care dobândeşte teren sau clădiri pe raza comunei Ibăneşti
are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului sau clădirilor în termen de
30 de zile la Primăria comunei Ibăneşti.
Art.7. - Se încadrează terenurile pe zone în intravilan după cum urmează:
Zona A: toate terenurile cu deschidere la Drumul judeţean 153C, întreg satul

a)

Lăpuşna şi toate terenurile cu deschidere la strazile laterale asfaltate;
b)

Zona B:

1)-Ibăneşti-sat: toate terenurile cu deschidere la drumurile laterale în Ibăneşti Sat,
cu excepţia celor incadrate în zona A;
2)-Ibăneşti-Pădure: terenurile cu deschidere la drumurile laterale şi forestiere cu
excepţia celor incadrate în zona A;
3)-Tireu: -toate terenurile cu excepţia celor incadrate în zona A;.
4)-Tisieu: -toate terenurile cu excepţia celor incadrate în zona A;.
5)-Toate terenurile din satul Zimţi, cu excepţia celor cu deschidere la Drumul
judeţean 153C.
6)-Toate terenurile din satele Brădeţelu, Dulcea şi Pârâul Mare cu excepţia celor
incadrate în zona A;.
7)-Toate terenurile din satul Blidireasa.
Art.8

Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului,

rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului,
conform incadrării facute de consiliul local.
(a) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria
de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzatoare
prevăzută în următorul tabel.
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati – lei/ha____________________________________________________________________________________________________________________
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RANGUL IV

RANGUL V

A

900

700

B

700

500

Zona din
cadrul
localităţii

( c). In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se
stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor.
ZONA

ZONA

ZONA

Zona

ZONA
D

A

B

C

Categoria de
folosinţă
1 Teren arabil

28

2 Păşune

21

3 Fâneaţă

21

4 Vie

21

19

15

15

13

19

15

13

46

35

28

19

5 Livadă

53

46

35

28

6 Pădure sau alt

28

21

19

15

7 Teren cu ape

15

13

8

0

8 Drumuri şi căi

0

0

0

0

0

0

0

0

19

teren cu
vegetaţie
forestieră

ferate
9 Neproductiv

Suma stabilită conf. alin. (c) se înmulţeşte cu coeficientul de corectie corespunzător de la
art. 3 alin. (1) litera b din această hotărâre.
(c1) Ca excepție de la prevederile alin (c), în cazul contribuabililor persoane juridice,
pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează
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conform alin (d) din prezenta hotărâre numai dacă îndeplinesc cumulative următoarele
condiții :
-

au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură ;

-

au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri
și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate agricultură.

(d) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzatoare prevăzută în
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzator prevăzut la art.3 ,
alin.(1), lit b).
Categoria de folosinţă

Nr.

Impozit (lei)

crt.
1

Teren cu constructii

25

2

Arabil

50

3

Păşune

25

4

Fâneaţă

25

5

Vie pe rod alta decât cea prevăzută la nr.5.1

50

Vie până la intrarea pe rod

0

Livadă pe rod,alta decât cea prevăzută la nr.6.1

50

Livadă până la intrarea pe rod

0

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu

15

5.1
6
6.1
7

excepţia celui prevăzut la nr.7.1
7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol

0

de protecţie
8
8.1
9
10.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

Teren cu amenajări piscicole

30

Drumuri şi căi ferate

0

Teren neproductiv

0

e) (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie
şi 30 septembrie inclusiv.
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(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie
de 10%.

CAPITOLUL IV
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 9 Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de
transport,conform celor prevazute în prezentul capitol
a)

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Suma, în lei pentru fiecare
grupă de 200 cm³ sau
fracţiune din aceasta

I.Vehicule înmatriculate ( lei/200 cm3sau francţiune din aceasta)
Motociclete,

tricicluri,

cvadricicluri

si

autoturisme

cu

8

Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrică

9

caoacitatea cilindrică de până la 1600cm³ inclusiv

de peste 1600cm³
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm³ si 2000

18

cm³ inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 cm³ si 2600

72

cm³ inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm³ si 3000

144

cm³ inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm³

290

Autobuze, autocare, microbuze

24

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă

30
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autorizată de până la 12 tone inclusiv
Tractoare înmatriculate

18

II.Vehicule înregistrate
Lei/200cm3

Vehicule cu capacitate cilindrică:
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm 3

4

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4800 cm3

6

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

50

b) În cazul unui ataş impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru
motocicletele, motoretele si scuterele respective.
c). În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%
d). În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare
prevazută în tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută

Impozitul (in lei/an)

încărcată

Vehicule cu sistem de

Vehicule

maximă admisă

suspensie pneumatică

cu alt sistem

sau un echivalent

de suspensie

recunoscut
I. Vehicule cu două axe:

X

1. masa de cel puţin 12t., dar mai mică

0

133

133

367

mai

367

517

4. masa de cel puţin 15t.dar mai mică

517

1169

517

1169

de 13t.
2. masa de cel puţin 13t., dar mai mică
de 14t.
3. masa de cel puţin

14t., dar

mică de 15t.

de 18 t.
5.masa de cel putin 18 tone
II. Vehicule cu trei axe:
1. masa de cel puţin 15t.dar mai mică

X
133

231

de 17t.
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2. masa de cel puţin 17t., dar mai

231

474

474

615

mică de 19t.
3. masa de cel puţin 19t., dar mai
mică de 21t.
4. masa de cel puţin

21t., dar

mai

615

947

23t., dar

mai

947

1472

6. masa de cel puţin 25t dar mai mica

947

1472

947

1472

mica de 23t.
5. masa de cel puţin
mica de 25t.

de 26 t.
7.masa de cel putin 26 tone
III. Vehicule cu patru axe:
1. masa de cel puţin

X

23t., dar

mai

615

623

25t., dar

mai

623

973

27t., dar

mai

973

1545

29t., dar

mai

1545

2291

5. masa de cel puţin 31t.dar mai mica

1545

2291

1545

2291

micat de 25t.
2. masa de cel puţin
mica de 27t.
3. masa de cel puţin
mica de 29t.
4. masa de cel puţin
mica de 31t.

de 32 t.
6.masa de cel puţin 32 tone

(e) În cazul unei combinaţii de autovehicule, autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de trnsport este egal cu suma corespunzătoare prevazută în
tabelul urmator:
Numarul de axe şi greutatea brută

Impozitul (în lei/an)
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Vehicule cu sistem de

Vehicule cu alt

suspensie pneumatică

sistem de suspensie

sau un echivalent
recunoscut
I. Vehicule cu 2 + 1 axe:
1. masa de cel puţin 12t., dar mai mica

0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

de 14t.
2. masa de cel puţin 14t., dar mai mica
de 16t.
3. masa de cel puţin 16t., dar mai mica
de 18t.
4. masa de cel puţin 18t., dar mai mica
de 20t.
5. masa de cel puţin 20t., dar mai mica
de 22t
6. masa de cel puţin 22t., dar mai mica
de 23t
7. masa de cel puţin 23t., dar mai mica
de 25t
8. masa de cel puţin 25t.dar mai mica
de 28 t.
9. masa de cel puţin 28 tone
II. Vehicule cu 2 + 2 axe:
1. masa de cel puţin 23t., dar mai mica
de 25t.
2. masa de cel puţin 25t., dar mai mica
de 26t.
3. masa de cel puţin 26t., dar mai mica
de 28t.
4. masa de cel puţin 28t., dar mai mica
de 29t.
5. masa de cel puţin 29t., dar mai mica

____________________________________________________________________________________________________________________
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112
e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL
IBĂNEŞTI

de 31t.
6. masa de cel puţin 31t., dar mai mica

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

de 33t.
7. masa de cel puţin 33t., dar mai mica
de 36t
8. masa de cel puţin 36t.,dar mai mica
de 38 t.
9. masa de cel puţin 38 tone
III. Vehicule cu 2 + 3 axe:
1. masa de cel puţin 36t., dar mai mica
de 38t.
2. masa de cel puţin 38t.,dar mai mica
de 40 t.
3. masa de cel puţin 40 tone
IV. Vehicule cu 3 + 2 axe
1. masa de cel puţin 36t., dar mai mica
de 38t.
2. masa de cel puţin 38t.,dar mai mica
de 40t.
3. masa de cel puţin 40t.,dar mai mica
de 44 t.
4. masa de cel puţin 44 de tone
V. Vehicule cu 3 + 3 axe
1. masa de cel puţin 36t., dar mai mica
de 38t
2. masa de cel puţin 38t., dar mai mica
de 40t
3. masa de cel puţin 40t.,dar mai mica
de 44 t.
4. masa de cel puţin 44 de tone
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f) În cazul unei remorci al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinaţie de autovehicule prevazută la lit. (e) impozitul pe mijloacele de
transport este egală cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Remorci, semiremorci şi rulote
Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

a. până la 1 tonă inclusiv

9

b. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone.

34

c. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d. peste 5 tone

64

Mijloace de transport pe apă

g)

1.Luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit

21

şi uz personal
2. Bărci fără motor folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement

500

5.Scutere de apă

210

6. Remorchere şi împingătoare

X

a) până la 500 CP , inclusiv

559

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv

909

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7.Vapoare

- pentru fiecare 1000 tdw sau

182

fracţiune din aceasta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500

X
182

tone , inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste

280

1500 tone şi până la 3000 tone inclusiv
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c) cu capacitatea de încărcare de peste

490

3000 de tone
Art.10. (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până
la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se
acordă o bonificaţie de 10%.
CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Art.11.- Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a atorizaţiilor de construire şi
a altor avize şi autorizaţii se stabilesc următoarele:
( 1) – Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism în mediul rural

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul

Taxa (lei)

de urbanism
1. până la 150 m2 inclusiv

3

2. între 151 m2 şi 250 m2 inclusiv

3

3 între 251 m2 şi 500 m2 inclusiv

3,5

4. între 501 m2 şi 750 m2 inclusiv

4,5

5. între 751 m2 şi 1000 m2 inclusiv

6

6. peste 1000 m2

7+0.005 pentru fiecare m² care depaseste
1000 m²

(2) – Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este de 30% din taxa de
eliberare a acestuia.
(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de 10 lei.
(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau
clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
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(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele
menţionate la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie,
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
(6) Pentru taxele prevăzute la alin. (4) şi (5) stabilite pe baza valorii autorizate a
lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de
persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi
mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 din Codul Fiscal;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de
15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia
trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul
de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de
construcţie;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie
plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau
orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice
locale.
(7) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor
privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de
către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi
excavări cu o valoare 10 lei.
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(10) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare,
contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar
în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa
aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.
(11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de
şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de
construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
(13) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii
de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile
publice este de 6 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
(14) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente
la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de 10 lei, pentru fiecare
racord.
(15) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se
stabileşte de către consiliile locale în sumă de 5 lei.
Art. 12. - Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi.
(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul
local şi este de 10 lei.
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către
consiliile locale .Consiliul Local Ibănești, stabilește următoarele taxe:
-

Atestatul de producător : 10 lei cu TVA/atestat

-

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol: 15 lei cu
TVA/carnet.

(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante,
563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi
distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin
Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al
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comunei, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
a) pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;4 lei/mp.
b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2; 4 lei/mp.
c) – Incadrarea unitatilor potrivit diferenţierilor stabilite prin prezenta hotărâre se face de
către personalul de specialitate din cadrul Primăriei cu ocazia aplicării vizei.
(4) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3) în cazul în care
persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul comunei.
CAPITOLUL VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Art. 13.

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

(1) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în
sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv
publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de
reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza
căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
(3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
(4) Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind de 1%.
(5) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care
urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe
valoarea adăugată.
(6) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la
data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de
servicii de reclamă şi publicitate.
Art.14. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.
(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477 din Codul Fiscal,
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datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei,
în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.
(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual
prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei
afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică, suma este de 22 lei.
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă
şi publicitate, suma este de 16 lei inclusiv.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta
numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în
scop de reclamă şi publicitate.
(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate
egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop
de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată.
(5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt
obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de
afişaj.
CAPITOLUL VII
Impozitul pe spectacole
Art. 15. (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie
sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul
prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale
în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate
distractivă.
Art. 16. - Calculul impozitului.
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(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:
a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau
internaţională;
b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a).
Art. 17. - Plata impozitului.
(1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii
următoare celei în care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o
declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale,
până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.
(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect
al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

CAPITOLUL VIII
TAXE SPECIALE
Art. 18.- Se aplică următoarea taxa speciala:
a)

Taxă pentru SMURD: - pentru o familie şi persoane juridice cu sediu sau

punct de lucru 50 lei/an;
-

pentru persoane singure şi străinaşi 20 lei/an

-

pentru a doua locuinţă – nu se plăteşte dacă nu este locuit

Art.19.- (1) Taxa pentru SMURD se poate plăti în doua rate egale pana la datele
de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Art.20.- (1) Pentru fiecare dintre clădirile situate la adrese diferite, ale persoanelor
juridice menţionate la art.4, care au destinaţie de locuit, se datorează taxa de SMURD.
Art.21. – Scutirile pentru taxa speciala se acordă în cazuri justificate pentru
situaţiile similare prevăzute în codul fiscal pe bază de cerere aprobată de primar.
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Art.22.- Pentru neplata în termen a taxelor speciale se percep majorări de 1 % /
lună de întârziere.
CAPITOLUL IX
Alte taxe locale
Art.23 -Taxă pentru vehicule lente neînregistrate prevăzute în anexa la Norme:
1. (a) - combină recoltat cereale, încărcător pe pneuri, şasiu autopropulsat
cu fierăstrău pentru tăiat lemne,tractor pe pneuri mai mic de 60 cai, este de 50 lei/an;
(b) - tractor pe pneuri mai mare de 60 cai – 100 lei/an;
(c) – T.A.F. 600 lei/an.
Art . 24. - Taxă pentru SALUBRIZAREA COMUNEI:
1. (a) Se stabileşte taxa de salubrizare a Comunei la 1 lei/lună de
membru de familie pentru gospodăriile din comuna Ibăneşti care sunt situate la mai puţin
de 100 metri de căile de acces ale maşinii de salubritate.
(b) beneficiază de reducere cu 50 % a taxei, membrii de familie care
la 1 ianuarie 2017 au vârsta mai mică de 18 ani.
(c) Persoane juridice- 250 lei / an.
(d) Nu se percepe taxa de salubrizare a Comunei pentru casele
nelocuite cât şi pentru

cei ce deţin două sau mai multe locuinţe pe raza comunei

începând cu a doua locuinţă dacă acestea nu sunt locuite, pentru familiile plecate din
localitate pe toată perioada anului.
2. - Serviciile de colectare a gunoaielor se vor efectua în zilele de vineri
din an .
3. - Durata prestării serviciului de salubritate nu este limitată de nivelul
costurilor de exploatare, serviciul putand fi subventionat din bugetul local la epuizarea
fondurilor cu această destinaţie.
Art. 25 – (1) Taxa pentru vehicule lente si taxa pentru salubrizarea Comunei se
plăteşte anual în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2).

Pentru plata cu anticipaţie a taxei vehicul lent si taxei pentru

salubrizarea Comunei se acordă bonificaţia de 10 % prevăzută în Codul
Fiscal.
(3). Pentru neplata în termen a taxei vehicul lent si a taxei pentru
salubrizarea Comunei se percep majorări de întârziere de 1%/lună.
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Art.26. (a) Desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului ocazional,

de-a

lungul drumurilor publice prin comună:
- 10 lei / zi /autoturism
- 5 lei / zi / vânzător
- 50 lei / lună de tarabă pentru vânzarea de legume, fructe.
(b) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă
este în cuantum de 500 lei .
Taxa se face venit la bugetul local.
(c) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de
10 lei,
(d)Taxă xerox 0,2 lei /pagina si 0,3 lei /filă;
(e)Taxă imprimantă color 4 lei / pagină;
(f)Taxă infoliere fila A4 - 2 lei, A3 - 3 lei;
(g)Taxă indosariere cu spirala – 2 lei coperta + spirala + 0,20 lei pentru
fiecare filă îndosariată
(h)Tarif transmitere documente prin fax 0,50 lei / filă transmisă în ţară şi
2 lei /filă transmisă în străinătate”.
(i) taxe pentru eliberarea de documente înainte de expirarea termenului
legal:
-certificate fiscale pentru persoane fizice:

10 lei .

-certificate fiscale pentru persoane juridice : 20 lei.
(k) -Taxe pentru eliberare adeverintelor de la Registrul Agricol – 5 lei
/adeverinţă.
(l) - Taxe pentru eliberare copii din arhivă – 5 lei /pagină
(m) – Se stabilesc urmatoarele taxe extrajudiciare de timbru
2 LEI PENTRU:
-

Inregistrarea la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii
căsătoriei,

-

Transcrierea la cerere, în registrele de stare civilă române, a
actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine,

-

Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere,a actelor de
stare civilă,
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Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
sustrase, distruse, deteriorate,

-

Eliberarea dovezilor conform anexei nr.9 la H.G.nr.64/2011,

-

Eliberarea la cerere a EML( art.11- H.G.nr.727/2013,art.9L.65/2012)

15 LEI PENTRU:
-

Inregistrarea, la cerere,în actele de stare civilă a schimbării
numelui și sexului

Art.27.- (1) - Alte taxe prevăzute în Codul fiscal pentru care Consiliul local trebuie
să adopte hotărâri şi pentru care nu s-a precizat o sumă fixă sau procentuală se va
aplica taxa calculată la valoarea de 75% din suma fixă maximă sau procentul maxim
prevăzut de Codul fiscal cu rotunjire la leu.

CAPITOLUL X
TARIFE
Art. 28.- alin. (1) Pentru serviciile prestate de unităţile subordonate consiliului
local se practică următoarele tarife:
a)

Tarif închiriere mobilier tip berărie în afara căminelor culturale: 2 lei /

masă, 1 leu/faţă de masă şi 1 leu / bancă pentru fiecare perioadă de 72 de ore sau
fracţiune din aceasta.
b) Tariful pentru folosirea căminelor culturale pentru nunţi este de 600 lei cu
plata unui avans la rezervare în sumă de 300 lei şi întocmirea unui contract de închiriere
pentru întreaga sumă. În cazul în care nu se mai organizează nuntă nu se retituie suma
plătită ca avans şi nici diferenţa nu se mai datorează de către chiriaş.
Dacă se organizează nunta în altă locaţie decât cea închiriată se percepe
tariful integral.
Predarea inventarului şi a căminului pentru nuntă se face înaintea
evenimentului cu 36 ore iar preluarea se face cu 36 ore după data evenimentului. Data şi
ora evenimentului este cea la care începe masa festivă (cea trecută în invitaţia de nuntă
sau anunţată public).
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Rezervarea căminelor culturale pentru nuntă se face cu maxim 1(unu) an
înaintea evenimentului.
(2)

Pentru

închirierea

căminelor

pentru

botezuri,

mese

festive,

(aniversări,onomastice,banchete), adunări politice în perioada campaniilor electorale,
tariful este de 150 lei cu plata sumei la aprobarea cererii pentru o perioada de 48 ore de
la ora predării până la ora preluării căminului. Dacă perioada închiriată depăşeşte 48 ore
se plăteşte o sumă fixă de 10 lei pe oră întârziere.
Rezervarea căminului pentru astfel de evenimente se face cu maxim 30 zile
înaintea evenimentului.
(3) Pentru închirierea căminelor la părăstase şi înmormântări se percepe
tariful de 50 lei. Rezervarea în cazul părăstasului se face înainte cu maxim 30 zile de
data evenimentului. Predarea căminelor se face pentru o perioadă de 48 de ore.
(4) Pentru evenimente ocazionale (spectacole, circuri, prezentări produse,
(etc) tariful este de 50 de lei. Predarea căminelor se face pe o perioadă de 12 ore.
Art.29.- (1) Inchirierea căminului şi eliberarea mobilierului tip berărie de la
căminele culturale, pentru folosinţă în afara localului, se face de către gestionar, numai cu
acordul scris al primarului.
(2) Acordul primarului pentru operaţiunile la care se referă prezenta hotărâre se
face la cererea scrisă a solicitantului.
Art.30.- Pentru stricăciunile cauzate inventarului din dotarea căminelor culturale
se va încasa valoarea de piaţă, majorată cu 35 %.
Art.31.- Nu se va percepe tarif la folosirea căminelor culturale, pentru organizarea
în local a manifestaţiilor cultural-artistice organizate de către şcoli şi instituţii locale,
adunări publice, adunări politice în afara campaniilor electorale şi alte manifestări cu
caracter asemănător.
Art. 32.- (1) Organizatorul manifestaţiei va obţine acordul primarului în condiţiile
art. 29 (1), iar la preluarea-predarea inventarului, se va întocmi obligatoriu proces verbal,
consemnându-se stricăciunile constatate.
(2) Organizatorul are dreptul să refuze preluarea inventarului şi a localului, în
situaţia în care constată că acesta este murdar sau prezintă stricăciuni şi poate înştiinţa
primarul despre aceasta.
(3) Organizatorul are obligaţia de a preda inventarul şi localul în starea în care l-a
preluat în termen de 24 ore de la data evenimentului în cazurile prevăzute la art. 31 iar în
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cazul organizării nunţilor în termen de 72 ore. Depăşirea acestui termen impune penalităţi
de 25 lei pentru fiecare zi de întârziere. Stricăciunile cauzate fiind remediate în condiţiile
art. 29.
(4) Gestionarul căminului poate refuza preluarea căminului când acesta nu este
predat de către organizator curat sau când sunt stricăciuni grave, înştiinţând despre
aceasta imediat primarul.
Art.33.- Sumele încasate conform art. 30 se vor folosi numai pentru achiziţionarea
de mobilier similar şi respectiv veselă identică.
Art.34- (1)

Utilajele Buldoexcavator și autogreder, vor fi folosite doar pentru

utilități publice.
Art.35. (1 ) Se stabilesc următoarele tarife pentru cazare la Tabăra Lăpuşna:
(a)

Dormitor comun cu mai multe paturi 50 lei/dormitor/noapte la parter
(b) Dormitor comun cu mai multe paturi 30 lei/dormitor/noapte la etaj.
(c) Dormitor căbănuţe compus din pat dublu 30 lei/dormitor/noapte
(d) Tarif de reşou 20 lei/zi
(e) Tarif de folosire a cantinei mari 100 lei/zi iarna şi 50 lei/zi vara.
(f) Tarif de folosire a cantinei mici 50 lei/zi iarna şi 30 lei/zi vara.

(2)

Modalitatea de închiriere, funcţionare şi organizare a Taberei

Lăpuşna se face prin regulament aprobat de primar prin dispoziţie.

CAPITOLUL XI
Alte dispoziţii comune
Art. 36. - Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale.
(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii
executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în titlu IX
din Codul Fiscal, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice,
precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin.
(10) lit. b) şi c). din Codul Fiscal.
(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de
nivelurile maxime stabilite .
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(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a
administraţiei publice locale.
Art. 37. - Indexarea impozitelor şi taxelor locale
(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită
sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se
indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata
inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului
Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se
aplică în anul fiscal următor.
Art. 38. -

(1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul

local poate majora impozitul pe teren cu la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile
stabilite prin hotărâre a consiliului local.
(2) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la
500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.
(3) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5)
se adoptă prin hotărâre a consiliului local.
(4) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre
a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(5) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.
CAPITOLUL XII
Sancţiuni
Art. 39. - Sancţiuni
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară,
contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de
condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin.
(2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9)
şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11),
art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2); din Codul Fiscal.
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7),
alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10),
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art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478
alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Codul Fiscal.
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei
la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa
şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi
persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a
consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.din Codul Fiscal
(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL XIII
Dispozitii finale
Art. 40. - Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
(1) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
a) majorările pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale;
b) taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege;
c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea
cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.
Art.41.- Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017.
Art.42.- Toate prevederile hotărârilor Consiliului Local anterioare, referitoare la
reglementările prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea incepand cu data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari.
Art.43.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş,
Primarului comunei Ibăneşti, compartimentului financiar contabil impozite şi taxe şi se va
aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe pagina de internet www.ibanesti.ro.
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Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
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