ROMANIA
JUDETUL DISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCA L AL COMUNEI TEACA

HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale p1·ecum si a taxelor speciale datoratc de
pc,·sone fizice si jul'idice pc anul 2021 in Comuna Tcaca

Consiliul Local al Comunei Tcaca, juclctul Bist rita Nasaud, intrunit in ~edin\a ordinara in
data de 29. 12.2 020;
Avand in vcdcrc:
-referatul de aprobare al primarului nr.8710 din 20.11.2020;
-raportul eompartimentului de specialitate nr.8711 dinn 20.11.2020 ;
-avizul Comisiilor de special itate din cadrul Consil iului Loca l;
-Hotararea Consi liului Local Teaca nr.26/2020 privind indexarea impozitelor si taxelor
locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2021;
In confonnitate cu :
-prevederi le art. 56, art. 120 al in. (I), art. 12 1 alin. (I) ~i (2) ~i art. 139 alin. (2) din
Constitu\ia Romaniei, republicata ;
-prevederile art.(4) ~i art.9 alin.(3) din Carta europeana a autonomiei loca le, ratificata prin
Lcgea nr. 199/ 1997;
-prevederile art.7 alin.(2) din Lcgea nr.287/2009 pri vind Codul civil, republicata, cu
modificarile ulterioare;
-prevedcrile Ordonantei de Urgenta nr.57/20 19 privind Codul administrativ, cu
mod ifiearile ulterioare;
-prevederile art. 5 al in. (I) lit. a) ~i alin. (2), art. 16 al in. (2), art. 20 al in. (I) Iit. b), art. 27,
art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
-prevederile art. I, art. 2 alin. (I) lit. h), precum ~i pe cele ale titlului IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul fi scal, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-prevederile Hotararii Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Nonnelor metodolog ice de
aplicare a Legii nr. 227/20 15 privind Codul fi scal,cu mod ificarile si completarile ulterioare;
-prevederi le Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbrn, cu mod ificarile ~i eompletarile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 207/201 5 privind Codul de procedura fi sca la, cu mod ifiearile ~i
completarile ulterioare;
-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrnl agrieol , aprobata cu
mod ificari ~i completi\ri prin Legea nr. 98/2009, cu mod ificarilc ~i completarile ulterioare;
-prevederile art. 19 ~i art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 7 I/2002 privind organ izarea ~i
functionarea serviciilor publice de aclministrare a domeniului public ~i pri vat de interes local, cu
mod ificarile ~i completarile ulterioare;

a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de construc\ii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5
ani antcriori anului de referin\a;
c) valoarea cli'iclirilor care rezulti'i din actul prin care se transtera dreptul de proprietate,
in cazu l cladirilor clobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referin\a.
(3) Pentru cladirile nereziden\ialc aflate in proprietatea persoanelor ftzicc, t1tilizate
pentru activiti'iti din domeniul agricol , impozitul pe cladiri sc calculcaza prin aplicarea unei cote
de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
(4) in cazul in care valoarca cladirii nerezidentiale nu poate fi calculaH\ conform
prevedcrilor alin. (2), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii
impozabilc determinate conform alin. (1).
Art. 3. -1). Se stabileste impozitul pentru cladirile cu destinatie mixta aflata in
proprietatea persoanclor ftzice prin inst1marea impozitult1i calculat pentru suprafata folosita in
scop rczidential conform A1·t.1, alin. (I) cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop
nerczidential conform Art.2,alin. (2),(3),(4).
(2) In cazul in care la adresa claclirii este inregistrat till domicilit1 fiscal la care m1 se
desfasoara nicio activitate economica impozitul se calct1leaza conform Art.2, alin. (J) din
prezen ta .
(3) Daca suprafctclc folositc in scop reziclcntial si cele folosite in scop nereziclential m1
pot Ii evidcntiate disti nct se aplica urmatoarelc reguli:
a) in cazul in care la adresa cladirii este inrcgistrat t1n domiciliu fiscal la care m1 sc
desfasoara nicio activitate economica impozitul se calct1leaza conform Art.2, alin. (J) din
prezcnta.
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care sc
dcsfasoara nicio activitate cconomica iar cheltuielilc cu t1tilitatile sun t inregistrate in sarcina
pcrsoanei care desfasoara activitatea economica impozitul pe cladiri se calculcaza conform
Art.2, nlin. (2),(3),(4) din prezcnta, dupa caz.
Art. 4. lmpozitt1l pc cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice pentru amt! 2021 se
stabilc~te dupi'i cum urmeaza:
(I) Pentru cllidirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe cladiri se calculcaza prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii
impozabile a cladirii.
(2) Pentru claclirile ncreziclcntiale aflate in proprietatea sau detinutc de persoanele
.iuriclicc, impozitul/taxa pc clacliri se calculeaza prin aplicarca unei cote de 1%, asupra valorii
impozabi le a cladirii.
(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau de\inutc de persoanele
juridice, utilizate pcntru activita\i din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calct1leaza
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
(4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridicc,
impozitul se detennina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafa\a folosita in scop
rezidcn\ial conform alin. (I), cu impozitul calculat pentru suprafa\a folosita in scop nereziden\ial ,
conform alin. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care sc datoreaza impozitul/taxa ~i poatc fi:

in extravilanul localita\ilor componcntc ale comunei Teaca, conform Anexei nr. 4, care face
parle integranta din prezenla hotarare.
(2) lmpozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turislice cu caracter sezonier, pe o durata de eel mult 6 luni in
cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal unnator celui in
care este indepl inita aceasta condi\ie.
Art.8.(l)Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se
stabile~te taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, 'in conditii similare impozitului pe teren, cu
exceptia tennenului de plata care este lunar ,pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din
pcrioada de valabilitate a contractului transmisiv de drepturi.
Art.9.(1) Se stabile~te impozitul pe mijloacele de transport cu lractiune mecanica care
apartin contribuabililor pcrsoanc fizicc ~i juridice, in funqie de capacitatea cilindrica a motorului,
pcntru ficcare grupa de 200 cm 3 sau frac\iune din aceasta, precum si in functie de masa totala
maxima admisa ,numarul de axe ,combinatii de autovehicule sau a modalitatii de deplasare uscat
sau apa conform Ancxei nr. 5, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2).ln cazul mijloacelor de transport hibride ,impozitul se reduce cu 50%.
Art. I 0. Sc stabi le~te taxa pentru, eliberarea certificatelor de urbanism , avizelor ~i
autoriza\iilor 'in domeniul construc\iilor si pentrn eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea
unor activitati conform Anexei nr. 6, care face parte integranta din prczcnta hotararc.
Art.I 1. Se stabile~te taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, pentru afisaj in scop
de reclama si publicitate, conform Ancxei nr. 7, care face parte integranta din prezenta hoti'irarc.
Art.12. Se stabileste impozitul pe spectacole pentru persoanele care organizeaza o
manifestare artistica, o competitie sportivi'i sau alta activitate distractiva, conform Anexei nr.8,
care face parte integranta din prezenta hoti'irare.
Art.I 3. Sc stabi lcstc pentru procedura adm inistrativa de divort ,el iberarea de copi i
hcliograficc de pe planuri cadaslrale sau de pe oricc altc planuri, conform Anexei nr.9, care fac
parte integranta din prezenta hoti'irarc.
Art.14. Sanctiunile si contraventiilc la regimul impozitelor ~i impozitelor locale sunt cele
prevazute prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal conform Anexci nr.10, care face parte
integranta din prezenta hoti'irare.
Art.IS. Se insusesc de catre Consiliul local al comunei Teaca scutirile si facilitatile
conn111e prevazutc in Legea 227/2015 conform Ancxci I 1, care face parte integranta din prezenta
hoti'irare.
Art. I 6. Se stabilesc taxele speciale pentru anul 2021 conform Anexei nr.12, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.17.( I) Pentru plata cu anticipa\ie a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren ~i a
impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru intregul an de catre contribuabilii, persoane
fizice si juridice, pani'i la data de 31 martie a anului fiscal, consiliul local acordi'i o bonificatie de
10%.
(2) 1-3onifica\ia se acordi'i si daca fiecare din acestc categorii de impozite este in
cuantum de pfma la 50 lei inclusiv.
Art.18.Se aproba anularea crean\elor fiscale restante aflate in sold la data de 31
decembrie 2020 mai mici sau egale cu suma de 40 lei.

