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REFERAT

Subsemnatul MARICESCU CONSTANTIN - primar al comunei Aninoasa,
supun spre aprobare C.L., stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul2018
conlorm prevederilor Codului Fiscal modificat si completat.

Prezenta solicitare are la baza prevederile titlului IX dln Legea nr.227 /2015
privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare .

Pentru stabilirea impozitelor si tarelor locale propun urmatoarele:
a) Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand

impozitele si taxele locale, ce constituie anexa nr.l la prezentul.
b) Cota de impozitare pentru calcularea impozitului pe cladiri rezidentiale

si cladirile anexa pentru persoanele fizice se stabileste la 0,19lo.

c) Cota de impozitare pentru calcularea impozitului pe cladiri nerezidentiale
pentru persoanele fizice se stabileste la l%o asupra valorii impozabile.

d) Cota de impozitare pentru calcularea impozitului pe cladiri rezidentiale
pentru pemoanele juridice se stabileste la 0,loZ.

d) Cota de impozitare pentru calcularea impozitului pe cladiri nerezidentiale
pentru persoanele juridice se stabileste Ia 1,3%.

e) Pentru persoanele juridice, in cazul unei clEdiri care nu a fost reevaluata,
cota impozitului / taxei pe clidiri se stabilegte la 5oZ.

0 Pentru cladirile proprietate publica sau privatA a statului ori a unit6lilor
administrativ-te toriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinld, dupi caz, oricdror entitafi, altele decat cele de drept public, se stabilegte
taxa pe cl6diri, care reprezinti sarcina fiscal6 a concesionarilor, locatarilor,
tituladlor dreptului de administrare sau de folosinli, dupd caz, in condiJii similare
impozitului pe clddiri stabilit conform prevederilor prezentei propuneri.

g) Pentru terenurile proprietate publici sau privatd a statului ori a unitililor
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinld, dupd caz, se stabile$te taxa pe teren care reprezinti sarcina fiscald a
concesionarilor, Iocatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinlS, in
condilii similare impozitului pe teren stabilit conform prevederilor prezentei
propuneri.

Propun stabilirea zonelor in cadrul comunei Aninoasa identificate conform
P.U.G aprobat pm H.C.L nr.46l2013, dupa cum urneaza:

Aninoasa - zona A-UTR I
- zona B-UTR 2 la UTR 5

- zona C-restul proprietatilor ce nu sunt incluse in zona A si
zona B



Viforata - zona A-UTR 1

- zona B-UTR 2 la UTR 7
- zona C-restul proprietatilor ce nu sunt incluse in zona A si

ZONA B

Sateni - zona A-UTR I
- zona B-restul proprietatilor ce nu sunt incluse in zona A

Propun aprobarea urmatoarelor criterii care stau Ia baza stabilirii cotei
aditionale aplicate la valorile impozitelor si taxelor prevazute rn Legea nr.22712015
cu modificarile si completarile ulterioare :

- economice;
- sociale;
- necesitatile bugetului local al Comunei Aninoasa

De asemenea,propun spre aprobare ca la nivelul cotei de impozitare de |,3%o

pentru cladirile nerezidentiale ale persoanelorjuridice sa se aplice o cota aditionala
de 160lo astfel, cota de impozitare va fi de 1,508%.

Pentru utilizarea formularelor tip necesare eliberarii certificatelor, avizelor,
acordurilor unice si autorizatiilor in domeniul constructiilor, conform prevederilor
art.82, alin. 4 din Normele de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, propun aprobarea tarifelor prevazute in anexa nr.2 la prezentul.

Totodata supun aprobarii acordarea de scutiri si/sau reduceri ale impozitelor
si taxelor locale care sunt prevazute in anexa nr.3 la prezentul.Pentru acordarea
scutirilor si/sau reducerilor de la plata impozitelor si taxelor locale,Consiliul Local
a aprobat prin Hotararea m. 17131.03.2016 procedura specifica.

Mentionez ca impozitele si taxele locale propuse pentru anul 2018 sunt
neschimbate fata de cele stabilite pentru anul 2017.

In aceste conditii propunerea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2018 este prevazuta in proiectul de hotarare si anexele acestuia.

In baza acestui referat, propun stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2018.
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