ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
GEAMBAȘU Iulian, primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi,

Luând în considerare:






prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată;
prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.

Având în vedere:
 Referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune stabilirea impozitelor și




taxelor locale pentru anul fiscal 2019, la comuna Șoldanu, județul Călărași;
Raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar-contabil;

Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr.32/23.12.2002 privind delimitarea zonelor în
intravilanul şi extravilanul comunei Şoldanu, pentru stabilirea impozitului şi taxei pe teren;
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.47/28 septembrie 2018 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018.

În baza:
 prevederilor art.16 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată;
 art.455-492 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, modificat şi completat, coroborat cu
prevederile din Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015;
 dispoziţiilor art.7 din Legea nr.52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
 prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, modificată şi completată.
Ținând seama de:
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.53/25.10.2017 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2018;
 Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr.7/2007;
 necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2018 în scopul asigurării
finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe
de altă parte,
În temeiul art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
modificată şi completată,

PROPUNE SPRE ADOPTARE:
Art. 1. – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2019, după cum urmează:
(1) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale
pentru anii 2018 şi 2019, constituind anexa nr. 1;
(2) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 0,1 %;
(3) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 0,2 %;
(4) cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 0,4 %;
(5) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 0,1 %;
(6) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 0,2 %;
(7) cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 0,4 %;
(8) cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 5 %.
Art. 2. - Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015,
modificată şi completată, se stabileşte după cum urmează:
(1) în cazul impozitului/taxei pe clădiri, la 10 %;
(2) în cazul impozitului/taxei pe teren, la 10 %;
(3) în cazul impozitului/taxei auto, la 10 %.

Art. 3. - Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în
cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2018, se menţine delimitarea zonelor
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Şoldanu nr.32/23.12.2002.

Art. 4. - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului
Local al comunei Şoldanu, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori
anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. - Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Şoldanu, în
temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în
anexa nr. 3.

Art. 6. - Se aprobă procedura de acordare a scutirilor categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 456
alin.(2), art. 464 alin.(2), art. 469 alin.(2), art. 470 alin.(3) din Legea nr. 227/2015, modificată şi completată,
potrivit anexei nr. 4.

Art. 7. - Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a prezentei hotărâri
tuturor factorilor interesați.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU

Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu, Traian
HULEA

Nr.5424/25.09.2018
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, vineri, 23 noiembrie 2018

ANEXA nr. 1
la Proiectul de hotărâre nr.5424 din 25.09.2018

TABLOUL
CUPRINZÂND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE
PENTRU ANUL 2019
CAPITOLUL I – IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI
A. Impozitul pe clădirile rezidenţiale proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii, determinată pe baza criteriilor și normelor următoare.
B. Impozitul pe clădirile nerezidentiale proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, determinată pe baza criteriilor si normelor următoare.
C. Impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități
din domeniul agricol, se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii,
determinată pe baza criteriilor și normelor următoare.
VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafaţă construită, desfășurată*), la clădiri și la alte construcții aparținând persoanelor fizice
NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2018

Nr.
Crt.

0
A.

B.

C.

Zona
Tipul clădirii

1
Clădiri cu cadre din beton
armat sau cu pereti
exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale
rezultate, în urma unui
tratament termic si/sau
chimic
Clădiri cu pereti exteriori
din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci, sau
din orice alte materiale
nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic
Clădire anexă cu cadre din
beton armat sau cu pereti
exteriori din cărămidă arsă,
sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui
tratament termic si/sau
chimic

2
A

Valoarea impozabilă **)–lei/m2
Cu instalații de
apă, canalizare,
Fără instalatii de
electrice, încălzire
apa, canalizare,
(condiții
electrice, încălzire
cumulative)
Rangul
Rangul Rangul Rangul
IV
V
IV
V
3
4
5
6
1100
1050
660
630

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2019
CLĂDIRILOR REZIDENTIALE/
NEREZIDENTIALE
Valoarea impozabilă – lei/m2
Cu instalații de
apă, canalizare,
Fără instalatii de
electrice, încălzire
apa, canalizare,
(condiții
electrice, încălzire
cumulative)
Rangul
Rangul
Rangul Rangul
IV
V
IV
V
7
8
9
10
1100
1050
660
630

B

1050

1000

630

600

1050

1000

630

600

A

330

315

220

210

330

315

220

210

B

315

300

210

200

315

300

210

200

A

220

210

193

184

220

210

193

184

B

210

200

184

175

210

200

184

175

D.

E.

F.

Clădire anexă cu pereti
exteriori din lemn, din
piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din
vălătuci, sau din orice alte
materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau
chimic
In cazul contribuabililor
care detin la aceeasi adresa
încăperi amplasate la
subsol, la demisol si/sau la
mansardă utilizate ca
locuintă, în oricare dintre
tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
In cazul contribuabililor
care detin la aceeasi adresa
încăperi amplasate la
subsol, la demisol si/sau la
mansardă utilizate ăn alte
scopuri decât cel de ca
locuintă, în oricare dintre
tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

A

138

131

83

79

138

131

83

79

B

131

125

79

75

131

125

79

75

A
B

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

A
B

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

*)Pentru determinarea suprafeței construite desfățurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior,
asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de transformare de 1,40.
**)Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează:
a) cu 50% pentru clădirile care au o vechime de peste 100 ani la data de 01.01 a anului fiscal 2019;
b) cu 30% pentru clădirile care au o vechime cuprinsă între 50 ani și 100 ani inclusiv la data de 01.01 a anului fiscal
2019;
c) cu 10% pentru clădirile care au o vechime cuprinsă între 30 ani și 50 ani inclusiv, la data de 01.01 a anului fiscal
2019.
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a autorităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate,
date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice se stabilește taxa pe clădiri care reprezintă sarcina fiscală a
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe
clădiri.
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor art.458 alin. (1) din Legea 227/2015, impozitul
se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457.

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
A. TERENURI AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCȚII
Impozitul pe teren se stabilește luând în calcul suprafața de teren, rangul localitătii, în care este amplasat
terenul și zona și/sau categoria de folosință a terenului, după cum urmează:
a) Rangul IV -Zona A - gospodăriile din satul Șoldanu, amplasate pe partea stângă și partea dreaptă, de-a lungul
D.N.4 București-Oltenița (şos.Olteniţei)
b) Rangul V -Zona A - gospodăriile din satul Negoești, amplasate pe partea stângă și partea dreaptă, de-a lungul
D.N.4 București-Oltenița (şos.Olteniţei)
c) Rangul IV -Zona B - celelalte gospodării din satul Șoldanu
d) Rangul V -Zona B - celelalte gospodării din satul Negoești.

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu
construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimata în hectare, cu
suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
- lei / ha Zona în
cadrul
localitătii
A
B

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2018
Nivelul impozitului, pe ranguri de localităti
Rangul IV
Rangul V
889
711

711
534

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2019
Nivelul impozitului, pe ranguri de localităti
Rangul IV
Rangul V
889
711

711
534

B. TERENURI AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE
TERENURI CU CONSTRUCTII

Terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri
cu constructii, impozitul pe teren se calculează în funcţie de suprafata de teren (ha), în mod diferenţiat pe ranguri
de localităti si categorii de folosintă a terenurilor, pe zone, după cum urmează :
a. Rangul IV –Zona A - terenurile situate în intravilanul satului Soldanu, amplasate pe partea stângă si partea
dreaptă, de-a lungul D.N. 4 Bucuresti-Oltenita .
b. Rangul V –Zona A - terenurile situate în intravilanul satului Negoesti, amplasate pe partea stângă si partea
dreaptă, de-a lungul D.N. 4 Bucuresti-Oltenita
c. Rangul IV – Zona B - celelalte terenuri situate în intravilanul satului Soldanu;
d. Rangul V – Zona B - celelalte terenuri situate în intravilanul satului Negoesti.
În 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 urmatorul tabel:
- lei/ha Nr
Crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Categoria de folosintă/
Zona
Teren arabil
Păsune
Fâneată
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetatie forestieră
Terenuri cu apă

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2018
Rangul IV
Rangul V
Zona A Zona B Zona A Zona B
31
23
28
21
23
21
21
19
23
21
21
19
51
39
46
35
58
51
53
46
31
23
28
21
17
14
15
13

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2019
Rangul IV
Rangul V
Zona A Zona B Zona A Zona B
31
23
28
21
23
21
21
19
23
21
21
19
51
39
46
35
58
51
53
46
31
23
28
21
17
14
15
13

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 conform
tabelului de la Capitolul II, Secțiunea C, numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din agricultură.
C. TERENURI AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu
coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art.457 alin.(6):
- lei/ha -

Nr.
Crt.

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2018
Rangul IV
Rangul V
Categoria de folosință/
Zona

Zona
A

Zona
B

Zona
A

Zona
B

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2019
Rangul IV
Rangul V
Zona
Zona
Zona
Zona
B
A
B
A

1.
2.
3.
4.
5.
5.1
6.
6.1
7.
7.1
8.
8.1
9.
10.

Teren cu construcții
Arabil
Pășune
Fâneață
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.5.1.
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1.
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetatie forestieră, cu
exceptia celui prevăzut la nr.crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani si pădure cu rol
de protecție
Teren cu apă,altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri și căi ferate
Teren neproductiv

28
50
28
28
55
x
55
x
11

26
47
26
26
53
x
53
x
11

26
47
26
26
53
x
53
x
11

25
45
25
25
50
x
50
x
10

28
50
28
28
55
x
55
x
11

26
47
26
26
53
x
53
x
11

26
47
26
26
53
x
53
x
11

25
45
25
25
50
x
50
x
10

x

x

x

x

x

x

x

x

4
31
x
x

4
29
x
x

4
29
x
x

4
28
x
x

4
31
x
x

4
29
x
x

4
29
x
x

4
28
x
x

CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT
A. Mijloacele de transport cu tracțiune mecanică

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de
capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma
corespunzătoare din tabelul următor :
- lei Tipuri de autovehicule
I. Vehicule înmatriculate
1. Motociclete, triciliuri, cvadricicliuri și
autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la
1600 cm3 inclusiv
2. Motociclete, triciliuri, cvadricicliuri cu
capacitatea cilindrică de peste la 1600 cm3
inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601
si 2000 cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001
si 2600 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601
si 3000 cm3 inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
3001 cm3
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte autovehicule cu tractiune mecanică cu masa
totală maximă autorizată de până la 12 tone
inclusiv
9. Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <
4800 cm3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >
4800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2018
Lei/200 cm3 sau fracțiune din
aceasta

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
Lei/200 cm3 sau fracțiune din
aceasta
8

8

9

9

18

18

72

72

144

144

290

290

24
30

24
30

18

18

Lei/200 cm3 sau fracțiune din
aceasta
4

Lei/200 cm3 sau fracțiune din
aceasta
4

6

6

60 lei/an

60 lei/an

B. Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone:
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2018
Impozitul (lei/an)
Numărul de axe și greutatea brută
încărcată maximă admisă

I. Două axe :
1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5. Masa de cel puțin 18 tone
II. Trei axe
1. Masa de cel pușin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7. Masa de cel puțin 26 tone
III. Patru axe:
1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică 25 tone
2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6. Masă de cel puțin 32 tone

Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme
sistem de suspensie
de suspensie
pneumatică sau
pentru axele
echivalențele
motoare
recunoscute

NIVELURILE
APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
Impozitul (lei/an)
Ax(e) motor(oare)
Alte
cu sistem de
sisteme de
suspensie
suspensie
pneumatică sau
pentru
echivalențele
axele
recunoscute
motoare

0
133
367
517
517

133
367
517
1169
1169

0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583

615
623
973
1545
1545
1545

623
973
1545
2291
2291
2291

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

C. Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone:
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2018
Impozitul (lei/an)
Numărul de axe și greutatea brută
încărcată maximă admisă

I. 2+1 axe :
1. Masă de cel puţin 12 tone, dar mai mică de14 tone
2. Masă de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3. Masă de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4. Masă de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5. Masă de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6. Masă de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7. Masă de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8. Masă de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9. Masă de cel puțin 28 tone

Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme
sistem de suspensie
de suspensie
pneumatică sau
pentru axele
echivalentele
motoare
recunoscute
0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

NIVELURILE
APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
Impozitul (lei/an)
Ax(e) motor(oare)
Alte
cu sistem de
sisteme de
suspensie
suspensie
pneumatică sau
pentru
echivalentele
axele
recunoscute
motoare
0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

II. 2+2 axe:
1. Masă de cel puţin 23 tone, dar mai mică de25 tone
2. Masă de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3. Masă de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4. Masă de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5. Masă de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6. Masă de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7. Masă de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8. Masă de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9. Masă de cel puțin 38 tone
III. 2+3 axe :
1. Masă de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masă de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masă de cel puțin 40 tone
IV. 3+2 axe:
1. Masă de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masă de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masă de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4. Masă de cel puțin 44 tone
V. 3+3 axe:
1. Masă de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masă de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masă de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4. Masă de cel puțin 44 tone

D.

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1698
2363
2363

2363
3211
3211

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule :

Masa totală maximă autorizată
a) Până la o tonă inclusiv
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2018
Impozitul
- lei 9
34
52
64

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
Impozitul
- lei 9
34
52
64

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2018
Impozitul
- lei 21

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
Impozitul
- lei 21

56
210
900
210
x
x
x
x
x

56
210
900
210
x
559
909
1398
2237

E. Mijloace de transport pe apă

Masa totală maximă autorizată

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și
uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport și agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere și împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din
acesta
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,
inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și
până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

x

182

x
x

x
182

x

280

x

490

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR
1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2 inclusiv
b) între 151 si 250 m2 inclusiv
c) între 251 si 500 m2 inclusiv
d) între 501 si 750 m2 inclusiv
e) între 751 si 1000 m2 inclusiv
f) peste 1000 m2

NIVELURILE
APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2018
Taxa -lei2,5
3
4
5
6
7+0,01 lei/m2 pentru
fiecare m2 care
depăseste 1.000m2

NIVELURILE
APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2019
Taxa - lei 2,5
3
4
5
6
7+0,01 lei/m2 pentru
fiecare m2 care
depăseste 1.000m2

2. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism și amenajare a teritoriului, de către primari ori de structurile de
13
13
specialitate din cadrul consiliului judetean
0,5% din valoarea
3. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire
0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de autorizată a lucrărilor
rezidențială sau cladire-anexă
construcții
de construcții
1% din valoarea
4.Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte
1% din valoarea
construcții decât cele menționate la art.474 alin.(5) din Legea 227/2015
autorizată a lucrărilor de autorizată a lucrărilor
construcție, inclusiv
de construcție, inclusiv
valoarea instalațiilor
valoarea instalațiilor
aferente
aferente
Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire
30% din cuantumul
30% din cuantumul
taxei pentru
taxei pentru eliberarea
eliberarea
certificatului sau a
certificatului sau a
autorizatiei initiale
autorizatiei initiale
0,1% din valoarea
Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a
0,1% din valoarea
impozabilă stabilită
unei construcții
impozabilă stabilită
pentru determinarea
pentru determinarea
impozitului pe clădiri,
impozitului pe clădiri,
aferentă părții
aferentă părții
desființate
desființate
3% din valoarea
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de
3% din valoarea
autorizată a lucrărilor
organizare de santie
autorizată a lucrărilor
10
5. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări
10
6. Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete,
7
cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame
7
situate pe caile si in spatiile publice
7. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrările de racorduri
si bransamente la retelele publice de apă, canalizare, gaze, termice,
11
11
energie electrică, telefonie si televiziune prin cablu
8
8. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si
8
adresă
17
9. Pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare
17
10. Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru
70
70
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

11. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind
desfășurarea activității de alimentație publică (grupele CAEN 561 Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 Alte activități recreative și distractive)

500 lei
pentru o suprafaţă de
până la 500 mp
inclusiv,
4000 lei
pentru o suprafaţă mai
mare de 500 mp

500 lei pentru o
suprafaţă de până la
500 mp inclusiv,
4000 lei pentru o
suprafaţă mai mare de
500 mp

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE
RECLAMA ȘI PUBLICITATE
Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei de 1% la valoarea serviciilor de reclamă și
publicitate.
NIVELURILE
NIVELURILE
Taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate
APLICABILE ÎN
APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2018
ANUL FISCAL 2019
lei/m2 sau fractiune de m2 lei/m2 sau fractiune de m2
a) în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate
28
28
economică
b) în cazul oricărui alt panou, afisaj sau structură de afisaj pentru reclamă si
20
20
publicitate

CAPITOLUL VI – IMPOZITELE PE SPECTACOLE
Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de
intrare și a abonamentelor, după cum urmează:
a) 1% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui
film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;
b) 2% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

CAPITOLUL VII – ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE
APLICABILE IN
ANUL FISCAL 2018
13 lei/zi

NIVELURILE
APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2019
13 lei/zi

1. Taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de
arhitectură și arheologice și altele asemenea
2. Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri (vehicule lente/pentru fiecare
vehicul)
a) autocositoare
34 lei/an
34 lei/an
b) încărcător cu o cupă pe pneuri
34 lei/an
34 lei/an
c) tractor pe pneuri
30 lei/an
30 lei/an
d) șasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne
15 lei/an
15 lei/an
3. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă
500 lei
500 lei
4. Taxa pentru eliberarea de copii heliografe de pe planuri cadastrale sau
28 lei pentru fiecare m2
28 lei pentru fiecare m2
de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale
sau fracțiune de m2
sau fracțiune de m2

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE
Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia
civila
Taxa anuală pentru funcţionarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgență

Pentru gospodării
ale populaţiei
Pentru persoane
juridice

NIVELURILE
APLICABILE PENTRU
ANUL 2018
Lei/an

NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL
2019
Lei/an

x

5

x

10

Art. 82 alin.(4) din Ordinul MDRL nr.839/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii
Taxa formulare
Art. 9 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public
Taxa copiere documente deținute/gestionate

Lei/pagină (A4 sau
fracțiune)
x
Lei/pagină (A4 sau
fracțiune)
x

Lei/pagină (A4 sau fracțiune)
2
Lei/pagină (A4 sau fracțiune)
1

CAPITOLUL IX – SANCȚIUNI
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL
2018

NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL 2019

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a)
Contravenţia prevăzuta la alin. (2) lit.
se sancţionează cu amenda de la 70 lei
a) se sancţionează cu amenda de la 70
la 279 lei, iar cea de la lit.b) – d) cu
lei la 279 lei, iar cea de la lit. b) – d) cu
amenda de la 279 lei la 696 lei
amenda de la 279 lei la 696 lei
Art. 493 alin. (4)
Încalcarea normelor tehnice privind
Încalcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenta si gestionarea, după caz, a
evidenta si gestionarea, după caz, a
abonamentelor si a biletelor de intrare la abonamentelor si a biletelor de intrare
spectacole constituie contravenţie si se
la spectacole constituie contravenţie si
sancţionează cu amenda de la 325 lei la
se sancţionează cu amenda de la 325
1578 lei
lei la 1578 lei
Art. 493 alin. (4^1)
Necomunicarea informatiilor si a
Necomunicarea informatiilor si a
documentelor de natura celor prevazute
documentelor de natura celor
la art. 494 alin. (12) in termen de cel
prevazute la art. 494 alin. (12) in
mult 15 zile lucratoare de la data primirii termen de cel mult 15 zile lucratoare
solicitarii constituie contraventie si se
de la data primirii solicitarii constituie
sanctioneaza cu amenda de la 500 la
contraventie si se sanctioneaza cu
2.500 lei.
amenda de la 500 la 2.500 lei.
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
NIVELURILE ACTUALIZATE
NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2018
PENTRU ANUL 2019
Art. 493 alin. (5)
x
(6) In cazul persoanelor juridice,
limitele minime si maxime ale
amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4)
se majorează cu 300%.
Art. 493 alin. (3)

INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU

ANEXA nr. 2

la Proiectul de hotărâre nr.5424 din 25.09.2018

LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE SUNT
INSTITUITE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, INCLUSIV HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL ȘOLDANU, PE O PERIOADĂ DE
5 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL CURENT

I. ANUL 2017
a) Codul fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, modificat şi completat, coroborat cu prevederile
din Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015;
b) Hotărârea Guvernului nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Legii nr. 227/2015 privind Codului Fiscal, modificată şi completată;
c) Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
d) Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr.32/23.12.2002 privind delimitarea zonelor
în intravilanul şi extravilanul comunei Şoldanu, pentru stabilirea impozitului şi taxei pe teren;
e) Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.53/25.10.2017 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2018;
f) Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.63/18.12.2017 privind aprobarea modificării
Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.53 din 25 octombrie 2017
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018.

II. ANUL 2016
a) Legea nr.227/215 privind Codul Fiscal, modificată şi completată;
b) H.G.R. nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 227/2015
privind Codului Fiscal, modificată şi completată;
c) Legea nr. 481/2004 privind protecţia civila;
d) Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr.32/23.12.2002 privind delimitarea zonelor
în intravilanul şi extravilanul comunei Şoldanu, pentru stabilirea impozitului şi taxei pe teren;
e) Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.47/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2017.

III. ANUL 2015
a) Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată;
b) H.G.R. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.
571/2003 privind Codului Fiscal, modificată şi completată;
c) Hotărârii Guvernului nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începând cu anul
2013;
d) Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr.32/23.12.2002 privind delimitarea zonelor
în intravilanul şi extravilanul comunei Şoldanu, pentru stabilirea impozitului şi taxei pe teren;
e) Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr.53/30.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2016.

IV. ANUL 2014
a) Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată;
b) O.U.G. nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
c) H.G.R. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.
571/2003 privind Codului Fiscal, modificată şi completată;
d) Hotărârii Guvernului nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începând cu anul
2013;
e) Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr.32/23.12.2002 privind delimitarea zonelor
în intravilanul şi extravilanul comunei Şoldanu, pentru stabilirea impozitului şi taxei pe teren;
f) Hotărârea Consiliului Local al comunei Şoldanu nr.63/23.12.2014 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2015.

V. ANUL 2013
a) Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată;
b) O.U.G. nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
c) H.G.R.. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.
571/2003 privind Codului Fiscal, modificată şi completată;
d) Hotărârii Guvernului nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începând cu anul
2013;
e) Ordonanţei Guvernului nr.1/09.01.2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul impozitelor şi taxelor locale;
f) Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr.32/23.12.2002 privind delimitarea zonelor
în intravilanul şi extravilanul comunei Şoldanu, pentru stabilirea impozitului şi taxei pe teren;
g) Hotărârea Consiliului Local al comunei Şoldanu nr.73/19.12.2013 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2014;
h) Hotărârea Consiliului Local al comunei Şoldanu nr.1/21.01.2013 pentru modificarea HCL
Soldanu nr.63/23.11.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013;
i) Hotărârea Consiliului Local al comunei Şoldanu nr.2/28.01.2013 privind reducerea nivelurilor
valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevăzute în H.C.L. Soldanu nr.1/21.01.2013,
pentru modificarea H.C.L.Soldanu nr.63/23.11.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2013.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU

ANEXA nr. 3

la Proiectul de hotărâre nr.5424 din 25.09.2018

LISTA CUPRINZÂND ACTELE NORMATIVE INCLUSIV HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL ȘOLDANU, ÎN TEMEIUL CĂRORA S-AU ACORDAT
FACILITĂŢI FISCALE, PE O PERIOADĂ DE 5 ANI ANTERIORI ANULUI
FISCAL CURENT

I. ANUL 2017
a) Codul fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, modificat şi completat, coroborat cu prevederile
din Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015;
b) Legii nr. 44/2004 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si
văduvelor de război;
c) Hotărârea Guvernului nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Legii nr. 227/2015 privind Codului Fiscal, modificată şi completată;
d) Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.53/25.10.2017 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2018.

II. ANUL 2016
a) Legea nr.227/215 privind Codul Fiscal, modificată şi completată;
b) Legii nr. 44/2004 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si
văduvelor de război;
c) H.G.R. nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 227/2015
privind Codului Fiscal, modificată şi completată;
d) Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.47/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2017.

III. ANUL 2015
a) Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată;
b) Legii nr. 44/2004 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si
văduvelor de război;
c) H.G.R. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.
571/2003 privind Codului Fiscal, modificată şi completată;
d) Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr.53/30.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2016.

IV. ANUL 2014
a) Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată;
b) Legii nr. 44/2004 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si
văduvelor de război;
c) H.G.R. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.
571/2003 privind Codului Fiscal, modificată şi completată;
d) Hotărârea Consiliului Local al comunei Şoldanu nr.63/23.12.2014 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2015.

V. ANUL 2013
a) Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată;

b) Legii nr. 44/2004 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si
văduvelor de război;
c) H.G.R.. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.
571/2003 privind Codului Fiscal, modificată şi completată;
d) Hotărârea Consiliului Local al comunei Şoldanu nr.73/19.12.2013 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2014;
e) Hotărârea Consiliului Local al comunei Şoldanu nr.1/21.01.2013 pentru modificarea HCL
Soldanu nr.63/23.11.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013;
f) Hotărârea Consiliului Local al comunei Şoldanu nr.2/28.01.2013 privind reducerea nivelurilor
valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevăzute în H.C.L. Soldanu nr.1/21.01.2013,
pentru modificarea H.C.L.Soldanu nr.63/23.11.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2013.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU

ANEXA nr. 4

la Proiectul de hotărâre nr.5424 din 25.09.2018

SCUTIRI
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Pentru persoanele a căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe economie ori
constau în exclusivitate din ajutor de şomaj şi/sau pensie de asistenţă socială, se acordă o
reducere în cotă de 20% de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren.
În cazul unor calamităţi naturale, se acordă scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei
de construire.
Reducerile de la plata impozitelor, prevăzute la punctele 1 şi 2, se aplică persoanei respective cu
începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele
justificative în vederea reducerii acestora.
Se acordă scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului
corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha, datorat de veteranii de război
şi văduvele necăsătorite ale veteranilor de război – conform Legii nr.44/2004 privind veteranii
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, modificată şi
completată.
Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru categoriile prevăzute la art.456 din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru categoriile prevăzute la art. 464 din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal.
Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru categoriile prevăzute la art.476 din
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Nu se datorează taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afisaj în scop de
reclamă de către instituțiile publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclama unor activități
cu scop comercial, generatoare de venituri.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU

