ROMÂNIA
Județul BUZAU
PRIMARIA VINTILA VODA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
DE HOTĂRÂRE
.................

nr. 54 din 08.11.2019
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020
Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-art. 56,art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din
Constituția României, republicată;
1) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare;
2) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
3) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art.
27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
4) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
5) O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal ;
6) Legea. Nr. 209/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal ;
7) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările și completările ulterioare;
8) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
9) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările
ulterioare;
10) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și
privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu
modificările ulterioare;
11) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
12) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
13) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2)
lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
14) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8)
din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;

15) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public
nr. 230/2006;
16) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.
241/2006, republicată;
17) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 20152019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale,
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor
publice
și
președintelui
Institutul
Național
de
Statistică
nr.
734/480/1003/3727/2015;
18) Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.35/30.08.2016;
19) Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2015 privind stabilirea zonelor la nivelul
comunei Vintila Voda;
ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de
localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.
2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale,
ierarhizarea localităților la nivelul comunei Vintila Voda este următoarea:
a) rangul IV ,zona A pentru satul VINTILA VODA
b) rangul V,zona A pentru satele PODU MUNCII,NICULESTI, ,SIRBESTI
c)
rangul
V,
zona
B
pentru
satele
COCA
ANTIMIRESTI,COCA
NICULESTI,PETRACHESTI,SMEESTI,BODINESTI.
luând act de:
a).referatul de aprobare al primarului comunei Vintila Voda,judetul Buzau,
înregistrat sub nr.5882/08.11.2019;
b).Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vintila Voda,judetul Buzau,înregistrat sub
nr.5883/08.11.2019;
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are
la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii
de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor
autorități,
tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului
local pentru anul 2017 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale,pe o
parte ,precum si de conditiile locale specifice zonei,pe de alta parte,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Vintila Voda adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2020, se
stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
Art. 2. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2020,dupa
cum urmeaza:
1).Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în tabloul cuprinzând
impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr.l, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;

2).in cazul persoanelor fizice, pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexe,
impozitul pe cládiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2 % la valoarea impozabilá
a cládirii.
Cota de impozit, prevazuta la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, se stabileste la:
Legea nr. 227/2015
0,08 % - 0,2 %

Cota de impozit pentru anul 2020
0,12 %

- valoarea impozabilá a cladirii, exprimata in lei se determina prin ìnmultirea
suprafetei construite, desfasurate a acesteia, exprimata in metrii pàtrati, cu
valoarea impozabilá corespunzatoare exprimata in lei/m 2, conform anexei nr.l;

- valoarea impozabilà a clàdirii se ajusteazà in functie de rangul localitàtii si zona
in care este amplasatà clàdirea, prin ìnmultirea valorii determinate conform
alin.(2)-(5) din art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu coeficientul
de corectie, prevàzut in tabelul urmàtor:
Rangul localitatii

Zona A

Zona B

IV

1.10

-

V

1.05

1,00

3). in cazul persoanelor fizice pentru cládirile nerezidetiale, cota de
impozit prevazuta la art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
se stabileste la:
Legea nr. 227/2015

Cota de impozit pentru anuí 2020

0,2 % -1,3%
1%
Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei 1 % asupra valorii care poate fi :
- valoarea rezultatà dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator
autorizat in ultimii 5 ani anterior anului de referintà ;
- valoarea finalà a lucràrilor de constructii, in cazul clàdirilor noi, construite in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
- valoarea clàdirilor care rezultà din actul prin care se transféra dreptul de
proprietate, in cazul clàdirilor dobàndite ìn ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
In cazul in care valoarea clàdirii nu poate fi calculatà conform prevederilor alin.
(1) impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform art.457.

4). in cazul persoanelor fizice pentru cladirile nerezidentiale, utilizate
pentru activitàti din domeniul agricol, impozitul pe clàdiri se calculeazà prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clàdirii, prevazuta la art. 458 alin. (3)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

5).in cazul persoanelor fizice pentru cladirile cu destinatie mixta,
impozitul se calculeazà prin însumarea impozitului calculat pentru suprafata folosità
ìn scop rezidential conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafata folosità
in scop nerezidential, conform art.458, prevàzut la art. 459 afin. (1) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal.
6).in cazul persoanelor juridice pentru cladirile rezidentiale,
impozitul/taxa pe clàdiri se calculeazà prin aplicarea cotei de 0,15 % asupra valorii
impozabile a clàdirii.
Cota de impozit/taxa prevàzutà la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal se stabilente la :
Legea nr. 227/2015
0,08 % - 0,2 %

Cota de impozit pentru anul 2020
0,15%

7). in cazul persoanelor juridice pentru clàdirile nerezidentiale,
impozitul/taxa pe clàdiri se calculeazà prin aplicarea cotei de 1%, asupra valorii
impozabile a clàdirii.

Cota de impozit/taxa prevazutà la art.460 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal se stabilente la :
Legea nr. 227/2015
0,2 % - 1,3 %

Cota de impozit pentru anul 2020
1%

8). in cazul persoanelor juridice pentru clàdirile nerezidentiale,
utilizate pentru activitàti din domeniul agricol, impozitul pe clàdiri se calculeazà prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clàdirii, prevàzutà la art. 460
alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
9). in cazul persoanelor juridice pentru clàdirile cu destinatie mixtà,
impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosità
in scop rezidential conform alin.(l), cu impozitul calculat pentru suprafata folosità in
scop nerezidential, conform alin. (2) sau (3), prevàzut la art. 460 alin. (4) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal ;
10). in cazul unui teren amplasat in intravilan, ìnregistrat in registrul
agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se
stabileste prin ìnmultirea suprafetei terenului, exprimatà in hectare, cu suma
corespunzàtoare prevàzutà la art. 465 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, si se datoreazà de càtre contribuabilii persoane fizice si persoane juridice,
conform anexei nr. 1 ;
11) in cazul unui teren amplasat in intravilan, ìnregistrat in registrul
agricol la altà categorie de folosintà decàt cea de terenuri cu constructii,
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin ìnmultirea suprafetei terenului, exprimatà in
hectare, cu suma corespunzàtoare prevàzutà la art. 465 alin.(4) din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal, iar acest rezultat se ìnmulteste cu coeficientul de
corectie, prevàzut la alin.(5), si se datoreazà de càtre contribuabilii persoane fizice si
persoane juridice, conform anexei nr. 1 ;
Rangul
Coeficientul de
localitatii
corectie
IV

1,10

V

1,00

12). Pentru determinarea impozitului şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei
de construire , precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2020, se stabileste
următoarea zonare
a) rangul IV ,zona A pentru satul VINTILA VODA
b) rangul V,zona A pentru satele PODU MUNCII,NICULESTI, ,SIRBESTI
c) rangul V, zona B pentru satele COCA ANTIMIRESTI,COCA
NICULESTI,PETRACHESTI,SMEESTI,BODINESTI.
13). in cazul unui teren amplasat in extravilan impozitul/taxa pe teren se
stabileste prin ìnmultirea suprafetei terenului, exprimatà in hectare, cu suma
corespunzàtoare stabilità in anexa nr.l, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de
corectie corespunzàtor, prevàzut la art. 457 alin.(6) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, datorat de càtre contribuabilii persoane fizice si persoane juridice,
conform art.465 alin.(7) ;
14). in cazul mijloacelor de transport impozitul se calculeazà in functie de
tipul mijlocului de transport conform art. 470 alin. (1) - (9) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, in cazul mijloacelor de transport hibride conform art. 470 alin
(3), impozitul se reduce în procent de 50 %, impozitul pe mijloacele de transport se
datoreazà de câtre contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, conform
anexei nr. 1
15). taxele pentru obtinerea unui certificat, unui aviz sau o autorizatie,
prevazute la art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se datoreazà de
catre contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, conform anexei nr. 2 ;
16). taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este égala eu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale, conform
art. 474 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se datoreazà de catre
contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, conform anexei nr. 2 ;
17). taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de
urbanism si amenajarea teritoriului, datorata de contribuabilii persoane fizice si
persoane juridice. conform anexei nr. 2 este de 15 lei, prevazuta la art. 474 alin.(4)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ;
18). taxa pentru autorizarea amplasàrii de chioscuri, containere, tonete,
cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe
caile si în spatiile publice, datorata de contribuabilii persoane fizice si persoane
juridice, conform anexei nr. 2 este de 8 lei, pentru fiecare metru patrat de

suprafatà ocupata de constructie, prevazuta la art. 474 alin.( 14) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal ;
19). taxa pentru eliberarea unei autorizajii privind lucrarile de racorduri si
bransamente la retelele publice de apà, canalizare, gaze, termice, energie electricà,
telefonie si televiziune prin cablu, datorata de contribuabilii persoane fizice si
persoane juridice, conform anexei nr. 2 este de 13 lei, pentru fiecare racord,
prevazuta la art. 474 alin.(15) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ;
20). taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresà,
datorata de contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, conform anexei nr.
2 este de 9 lei, prevazuta la art. 474 alin.(16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal ;
21). taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, datorata de
contribuabilii persoane fizice si persoane juridice. conform anexei nr. 2 este de 20
lei, prevazuta la art. 475 alin.(l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
22). taxele pentru eliberarea atestatului de producator a produselor din
sectorul agricol este de 90 lei, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol este de 13 lei, datorate de
contribuabilii persoane fizice si persoane juridice. conform anexei nr. 2 ,
prevazuta la art. 475 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
23).taxele pentru eliberarea/avizarea anuala a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publica ce se încadreazà în grupele 561 Restaurante, 563 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte
activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii activitàtilor din economia
nationalâ - CAEN, datorata de contribuabilii persoane fizice si persoane juridice. se
stabileste în functie de suprafata conform anexei nr. 2, prevazuta la art. 475 alin.(3)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
:

24).taxa pentru servicii de reclama si publicitate, datorata de contribuabilii
persoane fizice si persoane juridice, conform anexei nr. 2, se calculeaza prin
aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
a) taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate în cazul unui afisaj la
locul desfasuràrii activitàtii, datoratà de contribuabilii persoane fizice si persoane
juridice, conform anexei nr. 2, este de 32 lei, prevazuta la art.478 alin.(2), lit.a) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
b) taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate oricarui alt panou, afisaj
sau structura de afisaj, datoratà de contribuabilii persoane fizice si persoane
juridice, conform anexei nr. 2, este de 23 lei, prevazuta la art.478 alin.(2), lit.b) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Cota taxei prevazuta la art. 477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal se stabileste la :

Legea nr. 227/2015

Cota taxei pentru anul 2020

1%-3%

3%

25). a). în cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru impozitul pe
spectacol de teatru, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competitie sportiva internà si internationala se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozit de 1 %, prevazuta la art. 481 alin.(2), lit.a) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, conform anexei nr. 2 ;
b). ìn cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru oricare altà
manifestare artistica, alta decàt cele enumerate la punctul anterior, se calculeaza prin
aplicarea cotei de impozit de 2 %, prevâzutâ la art. 481 alin.(2), lit.b) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, conform anexei nr. 2 ;
26). taxele speciale utilizate pentru functionarea unor servicii publice locale
in comuna Vintila Voda in anul 2016, initiate conform art. 484 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, coroborat cu art.30 din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale datorate de contribuabilii persoane fizice si persoane
juridice, sunt prevazute in anexa nr.2;
a) taxele speciale pentru utilizarea domeniului public si a domeniului
privat al comunei Vintila Voda, sunt datorate de contribuabilii persoane fizice si
juridice, conform anexei nr. 2
b) taxele speciale pentru eliberarea unor documente de stare civila si alte
taxe speciale datorate de contribuabilii persoane fizice, conform anexei nr.3 .
27). a).taxa pentru ìndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativà,
datoratà de contribuabilii persoane fizice, este in cuantum de 500 lei, conform
anexei nr. 2, prevazuta la art. 486 alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;
b) taxà pentru eliberare de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau
de pe alte asemenea planuri, datoratà de contribuabilii persoane fizice si persoane
juridice, conform anexei nr. 2, de 32 lei, prevazuta la art. 486 alin.(5) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
28). taxele judiciare de timbru, sunt cele prevàzute de O.U.G. nr.80/2013 si
se regàsesc cuprinse in anexa nr. 2;

Art.3. Se acordä bonifícatia preväzutä la art. 462, alin.(2), la art. 467, alin.(2) §i
la art. 472, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dupä cum urmeazä:
a).In cazul impozitului pe cladiri: 10%;
b).In cazul impozitului pe teren: 10%;
c).In cazul impozitului pe mijloacele de transport: 10%
Art.4. Impozitul anual pe cladiri, teren, mijloace de transport si taxa de afisaj
în scop de reclama si publicitate datorat aceluiasi buget local de càtre contribuabili
persoane fizice si juridice, de pânà la 50 de lei, inclusiv, se plateste integral panà la
primul termen de plata.

Art.5. Se aproba criteriile si conditiile privind scutirile, prevàzute la art. 456,
alin.(2), lit. i) si lit. j),la art. 464, alin.(2) lit. g). si h) , la art. 469, alin. (2) si la art. 487
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art.6. Impozitul si taxele locale aplicabile in anul fiscal 2020,se indexeaza cu
rata inflatiei,respectiv cu 4.6%,conform articolului 491 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal.
Art.7. Prezenta hotàràre intra in vigoare ìncepànd cu data de 1 ianuarie 2020,
data la care isi ìnceteazà aplicabilitatea Hotàràrea Consiliului Local nr.
28/28.12.2018.
Art.8. Prezenta hotáráre se va comunica Institutiei Prefectului judetului Buzau
in vederea exercitárii controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Vintila
Voda,jud. Buzau, Compartimentului Economic, Directiei de Impozite si Taxe Lócale,
pentru ducerea la indeplinire, se afiseazá la sediul primariei, se va posta pe site-ul
Primáriei Comunei Vintila Voda .
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ANEXA NR.1

TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE
LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE
APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2020
CODUL FISCAL-TITLUL IX-Impozite si taxe locale
I. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA
PERSOANELOR FIZICE

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită
desfăşurată la clădiri:
Art. 457 alin. (1)
Tipul clădirii

Valoarea
impozabilă lei/m2 Cu instalaţii de apă, Fără
instalaţii
canalizare, electrice de
apă,
şi încălzire (condiţii canalizare,
cumulative)
electrice
sau
încălzire
2019
2020
2019
2020

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice
1000
1046
600 627.60
alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
300
313.80
200 209.20
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
200
209.20
175 183.05
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
125
130.75
75
78.45
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
75% din suma
75% din suma care
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
care s-ar aplica
s-ar aplica clădirii
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
clădirii
prevăzute la lit. A-D

F. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
50% din suma
50% din suma care
demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte
care s-ar aplica
s-ar aplica clădirii
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
clădirii
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

II. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

II.1 IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
- TERENURI CU CONSTRUCTII-

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul
tabel:
Art. 465alin (2)
Zona in cadrul
localitatii

NIVELURILE IMPOZITULUI
/TAXEI PE RANGURI DE
LOCALITATI
LEI/Ha
IV

A
B

V

2019

2020

2019

2020

711

743.70

569

595.17

-

-

427

446.64

II.2 IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU
CONSTRUCTIIÎn cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400
m.p.impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Art. 465alin (4)

Nr. CATEGORIA DE FOLOSINTA
crt.

ZONA

ZONA

A

B

2019

2020

2019

2020

1

Teren arabil

28

29.28

21

21.96

2

Pasune

21

21.96

19

19.87

3

Faneata

21

21.96

19

19.87

4

Vie

46

48.11

35

36.61

5

Livada

53

55.43

46

48.11

6

Padure sau alt
vegetatie forestiera

28

29.28

21

21.96

7

Teren cu apa

X

x

X

x

8

Drumuri si cai ferate

X

x

X

x

9

Teren neproductiv

X

x

X

x

teren

cu

Acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie din tabelul urmator:

Rangul
localitatii

Coeficientul de
corectie

IV

1,10

V

1,00

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin.
(6).

II.3 IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
Art. 465alin (7)
CATEGORIA DE FOLOSINŢA/ ZONA

Teren cu constructii
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod ( alta decat cea pana la intrarea pe
rod)
Livada pe rod ( alta decat cea pana la intrarea
pe rod)
Padure sau alt teren forestier, cu exceptia
padurii in
varsta de pana la 20 ani si padurii cu rol de
protectie

IMPOZIT
(LEI\ha)
2019
31
50
28
28
48

2020
32.42
52.30
29.28
29.28
50.20

48

50.20

16

16.73

Teren cu ape, altul decat cu amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Teren neproductiv

6
34
0

6.27
35.56
0

III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin (2)

Nr.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

lei/200 cm³ sau
fracţiune

Crt.

din aceasta
2019
cu

8

2020

1.

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm³ inclusiv

8.36

2.

Motorete, scutere, motociclete cu capacitatea cilindrică
peste 1.600 cm³ inclusiv

9

9.41

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm³ şi
2.000 cm³ inclusiv

18

18.82

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm³ şi
2.600 cm³ inclusiv

72

75.31

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm³ şi
3.000 cm³ inclusiv

144

150.62

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001
cm³

290

303.34

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

25.10

7.

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

31.38

8.

Tractoare înmatriculate

18

18.82

Vehicule înregistrate

1

Vehicule cu capacitate cilindrică

Lei/200cmc
2019

2020

2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică<4800cmc

4

4.18

3

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică>4800cmc

6

6.27

4

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

150

156.90

Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai
mare de 12 tone

Art. 470 alin (5)

"Numărul de axe şi
greutatea brută
încărcată maximă
admisă

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

Alte sisteme de suspensie pentru
axele motoare

I două axe
2019

2020

2019

2020

1Masa de cel puţin
12 tone, dar mai
mică de 13 tone

0

0

142

148.53

2Masa de cel puţin
13 tone, dar mai
mică de 14 tone

142

148.53

395

413.17

3Masa de cel puţin
14 tone, dar mai
mică de 15 tone

395

413.17

555

580.53

4Masa de cel puţin
15 tone, dar mai
mică de 18 tone

555

580.53

1257

1314.82

5Masa de cel puţin
18 tone

555

580.53

1257

1314.82

II 3 axe
2019

2020

2019

2020

1Masa de cel puţin
15 tone, dar mai
mică de 17 tone

142

148.53

248

259.40

2Masa de cel puţin
17 tone, dar mai

248

259.40

509

532.41

mică de 19 tone
3Masa de cel puţin
19 tone, dar mai
mică de 21 tone

509

532.41

661

691.40

4Masa de cel puţin
21 tone, dar mai
mică de 23 tone

661

691.40

1019

1065.87

5Masa de cel puţin
23 tone, dar mai
mică de 25 tone

1019

1065.87

1583

1655.81

6Masa de cel puţin
25 tone, dar mai
mică de 26 tone

1019

1065.87

1583

1655.81

7Masa de cel puţin
26 tone

1019

1065.87

1583

1655.81

II 4 axe
I
2019

2020

2019

2020

1 Masa de cel puţin
23 tone, dar mai
mică de 25 tone

661

691.40

670

700.82

2 Masa de cel puţin
25 tone, dar mai
mică de 27 tone

670

700.82

1046

700.82

3 Masa de cel puţin
27 tone, dar mai
mică de 29 tone

1046

1094.11

1661

1094.11

4 Masa de cel puţin
29 tone, dar mai
mică de 31 tone

1661

1737.40

2464

2577.34

5 Masa de cel puţin
31 tone, dar mai
mică de 32 tone

1661

1737.40

2464

2577.34

6 Masa de cel puţin
32 tone

1661

1737.40

2464

2577.34

Combinatii de autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima
autorizata egala sau mai mare de 12 tone

Art. 470 alin (6)

"Numărul de
axe şi greutatea
brută încărcată

Ax(e) motor(oare) cu

Impozitul
(în lei/an)
Alte sisteme de suspensie pentru axele

maximă admisă

sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele recunoscute

motoare

I 2+1 axe
2019
1 Masa de cel puţin 12
mai mică de 14 tone
2 Masa de cel puţin 14
mai mică de 16 tone
3 Masa de cel puţin 16
mai mică de 18 tone
4 Masa de cel puţin 18
mai mică de 20 tone
5 Masa de cel puţin 20
mai mică de 22 tone
6 Masa de cel puţin 22
mai mică de 23 tone
7 Masa de cel puţin 23
mai mică de 25 tone
8 Masa de cel puţin 25
mai mică de 28 tone
9 Masa de cel puţin 28
II 2+2 axe

1 Masa de cel puţin 23
mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puţin 25
mai mică de 26 tone
3 Masa de cel puţin 26
mai mică de 28 tone
4 Masa de cel puţin 28
mai mică de 29 tone
5 Masa de cel puţin 29
mai mică de 31 tone
6 Masa de cel puţin 31
mai mică de 33 tone
7 Masa de cel puţin 33
mai mică de 36 tone
8 Masa de cel puţin 36
mai mică de 38 tone
9 Masa de cel puţin 38
II 2+3 axe
I

2020

2019

2020

tone, dar

0

0

0

0

tone, dar

0

0

0

0

tone, dar

0

0

64

66.94

tone, dar

64

66.94

147

153.76

tone, dar

147

153.76

344

359.82

tone, dar

344

359.82

445

465.47

tone, dar

445

465.47

803

839.93

tone, dar

803

839.93

1408

1472.76

tone

803

839.93

1408

1472.76

2019

2020

2019

2020

tone, dar

138

144.34

321

335.76

tone, dar

321

335.76

528

552.58

tone, dar

528

552.28

775

810.65

tone, dar

775

810.65

936

979.05

tone, dar

936

979.04

1537

1607.70

tone, dar

1537

1607.70

2133

2231.11

tone, dar

2133

2231.11

3239

3387.99

tone, dar

2133

2231.11

3239

3387.99

tone

2133

2231.11

3239

3387.99

1 Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de

2019

2020

2019

2020

1698

1776.10

2363

2471.69

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

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

2363

2471.68

3211

3358.70

2363

2471.68

3211

3358.70

2019

2020

2019

2020

1500

1569.00

2083

2178.81

2083

2178.81

2881

3013.52

2881

3013.52

4262

4458.05

2881

3013.52

4262

4458.05

2019

2020

2019

2020

853

892.23

1032

1079.47

1032

1079.47

1542

1612.93

1542

1612.93

2454

2566.88

1542

1612.93

2454"

2566.88

Remorci,semiremorci sau rulote
Art. 470 alin (7)
Masa totală maximă autorizată

Până la 1 tonă, inclusiv
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone

Impozit
- lei 2019
9
34
52
64

2020
9.41
35.56
54.39
66.94

ANEXA nr. 2
IV. TAXA PENTRU
ŞI AUTORIZAŢIILOR

ELIBERAREA

CERTIFICATELOR,

AVIZELOR

Art. 474 alin.(l) Taxa pentru eliberarea certificatului de
Urbanism

2020
Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m2,
inclusiv
f) peste 1.000 m2

2019
- lei 3
3
4
5
6

3.13
3.13
4.18
5.23
6.27

6+ 0,005 lei/m2, pentru
fiecare m2 care depăşeşte
1.000 m2

6.27+0.005

Art. 474 alin.(4)
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

15 lei

15.69

Art. 474 alin.(10)

Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de foraje sau
excavări

2019

2020

8 lei pentru fiecare m2
afectat

8.36

Art. 474 alin.(14)

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

2019

2020

8 lei pentru fiecare m2 de
suprafaţă ocupată

8.36

Art. 474 alin.(15)
2019
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

13 lei pentru fiecare racord

Art. 474 alin.(16)

2020

13.59

Taxa pentru eliberarea
certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă

9 lei

9.41

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

20 lei

20.92

Art. 475 alin.(2)
Taxa pentru eliberarea
80 lei
83.68
certificatului de producător
Art. 475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică
Pentru o suprafaţă de până la
200 lei
209.20
500 m2, inclusiv
Pentru o suprafaţă mai mare de
2000 lei
2092.00
500 m2
Art. 486 alin.(5)
Taxa pentru eliberarea de
copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de
consiliile locale

32 lei

33.47

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Art Art.477 alin.(4) si(5)
Taxa pentru servicii de réclama si publicitate

Art. Art.478 alin.(2)
Taxa pentru afisaj în scop de réclama si publicitate:
a) în în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o
activitate economicâ
b)in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru
réclama si publicitate

NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL
FISCAL 2018
3% la valoarea serviciilor de reclama si
publicitate
- lei/m2 sau fractiune de m2 -

32

33.47

23

24.05

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art.481 alin.(2)

NIVELURILE APLICABILE DIN
ANUL FISCAL 2018

2% la suma incasata din vanzarea
biletelor de intrare si a abonamentelor
5% la suma incasata din vanzarea
2.Alte manifestari artistice decat cele enumerate la art.481, alin (2), lit a).
biletelor de intrare si a abonamentelor
1 .Manifestari artistice enumerate la art.481, alin (2), lit a

VII. ALTE TAXE LOCALE

2019

2020

500 lei

523.00

______________________________
Art.486 alin.(4)
Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa|

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR

NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL FISCAL 2020
Art.493 alin.(3)
Art.493 alin.(4)

Art.493 alin.(5)

In cazul persoanelor fizice, contraventia prevazuta la alin. (2) lit . a) se
sanctioneaza cu amenda de la 73.22 lei la 291.83 lei, iar cele de la alin. (2) lit.
b) cu amenda de la 291.83lei la 728.01 lei
In cazul persoanelor fizice, incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,
inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupä caz, a abonamentelor si a
biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneazà cu
amendà de la 339.95 de lei la 1650.58de lei.
ïn cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor
prevàzute la alin. (3) si (4) se majoreazà cu 300%, respectiv:

IX.

TAXE SPECIALE

stabilite în conformitate cu art. 484 din Codul Fiscal şi datorate de contribuabilii
persoane fizice şi juridice din comuna Vintila Voda

1

Taxa pentru utilizarea domeniului public şi privat

2

Taxa pentru vehicule lente conform anexei nr.8

3

Eliberarea unei copii xerox

4

5

Taxe păşunat:
- ovine si caprine
- bovine si cabaline
- tineret bovin
Arenda pentru păşunile comunale

15lei/zi
20 lei/an
0,5 lei/pagină
5 lei/cap
40 lei/cap
20 lei/cap
200 lei/ha

Arenda pentru pasune (ravene si stufarisuri)

50 lei/ ha

7

Se stabileşte un tarif pentru închirierea tractorului
Primăriei în cuantum de

8

Se
stabileşte
un
tarif
pentru
închirierea
buldoexcavatorului Primăriei în cuantum de

150 lei/oră

9

Se
stabileşte
un
tarif
pentru
închirierea
autobasculantei Primăriei în cuantum de

5 lei/km
150 lei/oră-local

10

Pentru remăsurarea terenurilor şi în cazul
eventualelor litigii se stabileşte o taxă de deplasare

11

Taxa de
salubrizare

PERSOANE FIZICE

5 lei/km
150 lei/oră-local

de 80 lei, dacă terenul este
situat în intravilanul
localităţii şi
150 lei în extravilan
>= 4 pers.: 5 lei/luna/pers.
< 4 pers.: 20 lei/luna

PERSOANE JURIDICE
Activitati de comert cu amanuntul
Farmacii si cabinete medicale,
ateliere de confectii,prelucrarea
lemnului,etc.

PRIMAR,
ION COMAN

300 lei/an
150 lei/an

SECRETAR,
MIHAELA LUNGU

