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MARICESCU
Nr. 861.3/13.09,2018

ANUNT

in conformitate cu prevederile Legii nr.5212003 privind transparenla
administra!ia publici, republicatS, cu modificdrile gi completdrile

aducem la cunogtin!a publicului:

urmatorul proiect de hoti16re ce urmeazd a fi supus aproberii Consiliul local al comunei Aninoasa ce se va
intruniin sedinla ordinare din luna noiembrie 2018 ce se va desfagura la sediul Primdriei comunei Aninoasa:

' Proiect de hotirAre privind privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale aplicabile
fa niveluf Comunei Aninoasa, jude! Dembovita, pentru anul 2019 - ft. 86ItlL3.O9.2Otg,
iniliator primar ec. Constantin Maricescu,

Proiectul de hotirere impreund cu documentatria de bazd pot fi consultate:

- pe site-ul Prim6riei comunei Aninoasa la adresa www.primariaaninoasa.ro, secliunea Trunsparenld decizionald -

Proiecte de hotdrAri;

- la sediul PrimAriei comunei Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. 143- (panoul de afitaj);
- la CompartimentulSecretariat Si Relalii Publice din cadrul Primdriei comunei Aninoasaj

Proiectul de hotdrere se poate obtine in copie, pe bazd de cerere depust la secretarul comuneiAninoasa.

in termen de 10 zile calendaristice de la afisare - 13.09.20L8, cei interesali pot transmite propunefl,

sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind conlinutul actului normativ. Persoanele sau organizatiile

interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la prolectul de hotirAre supus dezbaterii
publice vor specifica articolui sau articolele din proiectul de hottrAre, menlionend data trimiterii Si datele de

contact ale expeditorului.

Persoana responsabi16 cu primirea propunerilor, sugestiilor gi opiniilor formulate gi transmise in scris, cu

privire la proiectul de hotdrere supus dezbaterii publice: Cristina Elena Petrescu - inspector in compartiment
resurse umane. Agteptim cu interes pozitia dumneavoastrS referitoare la acest proiect, precum Si propunerlle Si

observaliile, care vor purta mentiunea: "Recomondare lo proiect de oct normdtiv".

Oplniile tuturor factorilor interesali de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o forme finalS a

proiectului ce va fiinaintat Consiliului LocalAninoasa.

PROCES VERBAL DE AFISARE

incheiat in data de 13.09,2018 la sediul PrimAriei comunei Aninoasa, iudet Dembovila, cu ocazia afigdrii
proiectului de hotdrAre ce urmeazd a fi adoptat de cdtre Consiliul local al comunei Aninoasa, in cadrul $edintei

ordinare din luna noiembrie 2018

Copia proiectului de hot616re mai sus menlionat a fost afigatd in cadrul panoului de afigaj al instituliei.
Prezentul proces verbal a fost intocmit in doue exemplare, din care unul aicStuie parte integrantd din

dosarul de SedinIS nr. _ al Consiliului local al comunei Aninoasa, iar celdlalt se afld la panoul de aflgaj al
instituliei.

SECRETAR,

ir. Ene loana Raluc

Primar,



ROMANIA

JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA ANINOASA

CONSILIUL LOCAL

Str. Constantin Manolescu nr. 143, localitatea Aninoasa, judetul D6mbovita, cod postal 137005
f el:0245-22.62.14 Fax: 0245-22.65.33 Email: a ninoasad b@yahoo.com

PROIECT

Nr. 8511/13.09,2018

Avizat
Secretar, jr.

HOTARARE

privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale aplicabile la nivelul
Comunei Aninoasa, judel DAmbovila, pentru anul 2019

€onsiliul local al comunei Aninoasa, judelul Ddmbovila, intrunit in sedinld ordinard in data

AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

' Referatului de aprobare al primarului Comunei Aninoasa, judetul D6mbovita, in calitatea
sa de iniliator, prin care propune stabilirea impozitelor gi taxelor locale aplicabile la nivelul comunei
Aninoasa, judet D6mbovila, pentru anul 2019, inregistrat sub nr. 8610 din L3.09.2018;

t Raportului biroului financiar contabilitate, achizilii publice 9i investitii din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, judetul D6mbovila, intocmit de doamna ec.
Chivulescu Liliana, av6nd functia de sef birou, inregistrat sub nr. 8612 din 13.09.2018;

' Studiului de impact intocmit in conformitate prevederile Legea nr. 52/2003 privind
transparenla decizionald in administratia publicd, republicatS, cu modificdrile gi completdrile
u lte rioa re;

r Rapoartelor favorabile ale Comisiilor de speciolitote nr. 1--3 din cadrul Consiliului local al
comunei Aninoasa, jude! D6mbovita;

r HotSrerii Consiliului Local al Comunei Aninoasa nr. 39128.06.2018 privind indexarea
nivelurilor impozitelor 9i taxelor locale pentru anulfiscal 20L9;

r Art. 1, art. 2 alin. 1 lit. h, Titlul lX - lmpozite gi toxe locole, precum gi art. 49i. din Legea nr.
227 /2015 privind Codul Fiscal cu modif icdrile gi completdrile ulterioare;

' Titlului I si urm., 9i respectiv art. 344 din Legea nr. 207 /2075 privind Codul de procedurd
fiscalS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

' HotSrerii Guvernului nr. I/201,6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 227 /2OI5 privind Codul fiscal, cu modif icdrile 5i completdrile ulterioare;

' Art. 5 alin. 1 lit. ,, a" si alin. 2, art. 1,6 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. b art. 27 si art. 30, art.761
alin. 2 si alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi complet5rile
ulterioare;

r Art. 4 alin. 3, art. 5 9i urm. din Ordonanta Guvernului nr.7/2OO! privind regimul juridic al

contravenliilor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
r Ordonanlei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificdrile si

comoleterile ulterioare:



r Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2Of5-2019
aprobate prin ordinul comun nr. 289 /747 /7325/2017 I 434/LL36/20t8 I r588l2ot7 /3/2018;

' Arl. 2 din Legea nr. 351/200L privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
nalional - Secliunea a lV-a Releaua de localit;!ii rurale, cu modificErile Si completdrile ulterioare;

r Planului Urbanistic General al comunei Aninoasa aprobat prin Hotararea Consiliului Local
An inoasa nr. 46/70'J.3:

. Arl. 27, art. 36 alin. L si alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c din Legea nr. 21-5/2001 privind
administratia publici localS, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

' Art. 1, 2, 4 - 7 dtn Legea nr. 52/2003 privind transparenla decizionalS in administralta
publicd, republicatS, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

in temeiul art. 45 alin,2lit. c, coroborat cu art, 115 alin. 1lit, b din Legea administratiei
pubf ice f ocale nr.2L5/2OOL, republicatd, cu modificirile si complet;rile ulterioare:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2019, dupd cum urmeazS:
a) Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevdzute in Tabloul cuprinz6nd impozitele si taxele

locale prevdzute in Legea nr. 277120'L5, ce constituie Anexa nr. ! care face parte integrantd din
prezenta hotd16re.

a.1) in aplicarea prevederilor art. 491 din Legea nr.227/20!5 privind Codul fiscal, cu
modificdrile si completSrile ulterioare, pentru anul fiscal 2019, nivelurilor impozitelor 9i
taxelor locale care constau intr-o anumit; sumd in lei sau care sunt stabilite pe baza unei
anumite sume in lei, a taxelor speciale precum gi limitele amenzilor de la pct. a) care se
fac venit la bugetul local, au fost indexate cu rata inflatiei de L,34% fati de nivelurile
stabilite pentru anul fiscal anterior 2018, conform HotE16rii Consiliului Local al Comunei
Aninoasa nr. 39/28.06.201.8 privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale
oe ntru anul fiscal 2019.

b) Cota de impozitare pentru calcularea impozitului pe clidiri rezidentiale si cladirile anexd
pentru persoanele fizice se stabileste la 0,1%,

c) Cota de impozitare pentru calcularea impozitului pe clSdiri nerezidentiale pentru
persoanele fizice se stabileste la 1% asupra valorli impozabile.

d) Cota de impozitare pentru calcularea impozitului pe clSdiri rezidentiale pentru persoanele
juridice se stabileste la 0,1%,

e) Cota de lmpozitare pentru calcularea impozitulul pe clSdiri nerezidentiale pentru
persoanele juridlce se stabileste la 1,3%.

f) Pentru persoanele juridice, in cazul unei clSdiri care nu a fost reevaluatS, cota impozitului/
taxei pe clddiri se stabileste la 5%.

g) Pentru clSdirile proprietate publicd sau privatd a statului ori a unitStilor
adm in istrativ-teritoria le, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosint;, dupd caz,
oricdror entit;Ii, altele dec6t cele de drept public, se stabile5te taxa pe clSdiri, care reprezinti sarcina
fiscalS a concesiona rilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin!5, dupd caz, in
conditii similare impozitului pe clediri stabilit conform prevederilor prezentei hot516ri.

h) Pentru terenurile proprietate publicd sau privatS a statului ori a unitd!ilor
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosintd, dupd caz, se

stabileste taxa pe teren care reprezint; sarcina fiscalS a concesiona rilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinlS, in condilii similare impozitului pe teren stabilit conform
p revederilor prezentei hot6 16 rr.
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(2) Se aprobd Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptore a toxelor speciole in anul
201-9, prevdzulin Anexa nr. 2, care face parte integrantd din prezenta hotSrdre.

Art. 2. Se stabilesc zonele in cadrul Comunei Aninoasa, identificate conform Planului Urbanistic
General al Comunei Aninoasa, aprobat prin Hotd16rea Consiliului Local al Comunei Anrnoasa nr.
46/20L3, dupd cum urmeazd:

Aninoasa zona A-UTR 1
zona B-UTR 2 la UTR 5

zona C - restul proprietdtilor ce nu sunt incluse in zona A Si zona B

zona A-UTR 1
zona B-UTR 2 la UTR 7
zona C - restul proprietdlilor ce nu sunt incluse in zona A 9i zona B

zona A-UTR 1

zona B - restul proprietdlilor ce nu sunt incluse in zona A

ViforAta

Sdteni
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Art' 3. Se aprobd urmdtoarele criterii care stau la baza stabilirii cotei aditionale aplicate la
valorile impozitelor gi taxelor prevdzute in Legea nr. 227/2075, cu modificdrile si completdrile
,ulterioare:

economtce
sociale
necesiH!ile bugetului local : necesitatea pdstrSrii, in general, a unui nivel al fiscalitelii

locale comparabil cu anii anteriori in vederea asigurdrii
caracterului predictibil al impozitelor gi taxelor locale,
politicd publici asumatd de comunitate in ultimii ani.

Art.4. Fald de nivelul impozitului/taxei prevazut la art. 1 lit. e) din prezenta hotd16re se aplicd
cota adilionale de 16%.

Art. 5, Se stabilegte bonificatia prevdzutd la art.462 aiin. 2, art. 467 alin.2 9i respectiv art. 472
alin.2 din Legea nr. 227/2Ot5 privind Codul Fiscal, cu modificirile 5i completdrile ulterioare, pentru
plata cu anticipatie a impozitului, datorat pentru intregul an de cdtre contribuabilii persoane fizice si
ju ridice, dupd cum urmeazd:

a) in cazul impozitului pe clSdiri, la 10%;
b) in cazul impozitului pe teren, la 10%;
c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%.

Art. 5. 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, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, se stabilesc tarifele prevdzute in Anexa nr, 3, care face parte
integrantd din preze nta hotdrAre.

Art.7, (1) Se aprobd acordarea de scutiri 5i/sau reduceri ale impozitelor gi taxelor locale care
sunt prevdzute in Anexa nr,4, care face parte integrantd din prezenta hot6rdre.



til

:.
;-'

(2) Pentru acordarea scutirilor gi/sau reducerilor de la plata impozitelor gi taxelor locale, se va
respecta procedura specificd aprobatd prin Hotdrerea Consiliului Local al Comunei Anrnoasa nr.
L713r.03.2076.

Art' 8. Neplata la termenele scadente a impozitelor gi taxelor locale reglementate prin prezenta
hotdr6re, atrage dupd sine, calcularea de majordri de int6rziere, iar pentru nerespectarea obligaliilor
impuse se instituie sancliuni in cuantumurile prev5zute in Anexa nr. 5, care face parte integrantd din
prezenta hotdr6re, coroborate fiind cu celelalte acte normative in vigoare.

Art' 9. Prezenta hotdrare se completeazd cu prevederile Legii nr.227/2075 privind Codul Fiscal,
cu modificdrile 5i completdrile ulterioare, Legii nr. 207 /201-5 privind Codul de procedurd fiscald, cu
modificSrile 5i completdrile ulterioare, HotdrArii Guvernului nr. I/2OL6 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, ordonanlei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenliilor, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare, precum 9i cu actele normative subsecvente sau adiacente in vigoare.

Art. 10' Cu aducerea la indeplinire a prezentei hot5r5ri, precum si cu urmdrirea 9i incasarea
taxelor stabilite prin aceasta se obligd primarul si geful biroului financiar contabil, achizilii $i investitii
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuneiimpreund cu personalul din subordine.

Art. 11. (1) Prezenta hotir6re devine aplicabild incepAnd cu data de 01.01.2019.
(2) in sensul alineatului anterior, la data la care prezenta hotd16re devine obligatorie gi

produce efecte se abrogd orice alte dispozilii contrare.

Art. 12. Prezenta hotdrdre poate fi contestatd la instanta de contencios administrativ
,competentS, in spe!5 Tribunalul Dembovila, in termenul prevdzut de Legea nr. 554/2004, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, precum Si potrivit art. 30 alin. 5 din Legea nr.273/2006 privind
finanlele publice locale, cu modificdrile gi completSrile ulterioare.

Art. 13, (1) Prezenta hotdr6re se comunicd, prin intermediul secretarului comunei in termenul
prevezut de lege, primarului comunei Aninoasa, prefectului judelului Dembovila, biroului financiar
contabil, achizilii 5i investilii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, si se aduce la cunogtintd
publicd prin afigarea la primdrie, in spaliul accesibil publicului, precum 9i pe pagina de internet
www. primariaa ninoasa. ro.

(2) Prezenta hotdrSre se publicd 9i la adresa de internet http://uat. mdrap.ro/, potrivit
prevederilor alin. 2 9i 3 arl.761 din Legea nr.273/2O06 privind finanlele publice locale, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare.

INITIATOR

PRIMAR
n MARICESCU


