ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul
comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava d-l
Toma Ioan Pavel, înregistrată la. nr. 6532 din 21.09.2015;
- Raportul Compartimentului financiar- contabil, taxe și impozite și achiziții publice
din cadrul Primăriei comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, înregistrat la nr.
6534 din 21.09.2015;
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local, înregistrat la nr.
7941 din 27.10.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ;
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local, înregistrat la nr.
7944 din 27.10.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ;
- Hotărârea Consiliului Local Pîrteștii de Jos, jud.Suceava nr. 2 din 3.01.2013
privind modificarea și completarea HCL nr. 17/28.05.2011 privind aprobarea
prețului la apă potabilă distribuită cetățenilor din comuna Pîrteștii de Jos, jud
Suceava și stabilirea prețului la apă potabilă distribuită pentru comuna Botoșana,
jud.Suceava;
- Prevederile din Titlului IX al Legii nr. 227 din data de 8.09.2015 privind Codul
fiscal;
- Prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 117/30.06.1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,cu
modificările și completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), (2) lit. (b), alin. (4) lit. c) şi a art. 45
coroborat cu art.115 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016 după cum
urmează :
1.1 nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și
taxele locale pentru clădiri, teren și mijloace de transport, pentru anul 2016,
constituind anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
1.2 pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impozitul pe clădiri se stabilește cota de 0,1% asupra valorii impozabile a
clădirii.
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1.3 pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clădiri se stabilește cota de 0,2% asupra valorii care poate fi:
- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat
în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii
5 ani anteriori anului de referinţă;
- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
1.4 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
1.5 Pentru situațiile în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform
prevederilorart. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, impozitul se calculează prin
aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
1.6 Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se stabilește cota de 0,1% asupra valorii impozabile
a clădirii.
1.7 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se aplicarea unei cote de 1 %, asupra valorii
impozabile a clădirii.
1.8 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 județean se stabileşte în sumă de până la 15 lei, conform anexei nr. 2
1.9 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a
studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se
datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează
prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la
suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei conform
anexei nr. 2
1.10 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 este de 5 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de
construcţie.
1.11 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 se stabileşte la suma de 13 lei pentru fiecare
racord.
1.13 Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilește în sumă
de 30 lei conform anexei nr. 2
1.14 Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi
distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată
prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează
bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază
administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea
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anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie
de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
a) 100 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m², inclusiv;
b) 4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m².
1.15 Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei
taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate se stabilește în cotă
de 1%.
1.16 Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor după cum urmează:
a) 1 %, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet,
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui
film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau
internaţională;
b) 1 % în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
1.17 Se stabilește taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate conform
anexei nr. 3.
Art.2. Bonificația prevăzută la la art. 462 alin(2), art. 467 alin(2) și art. 472 alin (2)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabilește după cum urmează:
2.1 - în cazul impozitului/taxei pe clădiri – 10%
2.2 - în cazul impozitului/taxei pe teren - 10%
2.3 - în cazul impozitului/taxei pe mijloacele de transport – 10%
Art.3.Pentru anul 2016 nu se stabilesc cote adiţionale la impozitele şi taxele
locale prevăzute în Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art.4.Se stabileşte rangul localității prin încadrarea în zona A şi zona I pentru
terenurile din intravilanul şi extravilanul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.
Art.5 Se stabileşte nivelul pentru Alte taxe locale conform anexei nr.4 care face
parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.6. Se stabilește nivelul amenzilor în cazul sancțiunilor aplicate persoanelor
fizice, conform anexei nr. 5
Art.7. Se stabileşte nivelul taxelor extrajudiciare de timbru conform anexei nr. 6
Art.8. Se aprobă acordarea facilităților fiscale pentru anul 2016, pentru personale
fizice, conform anexei nr. 7.
Art.9.Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.01.2016, cu aceeaşi
dată se abrogă HCL nr. 50 din 28.11.2014.
Art.10. Anexele nr. 1,2,3,4,5,6 și 7 sunt parte integrantă a acestei hotărâri
Art.11. Primarul, prin Compartimentul financiar -contabil, taxe și impozite și
achiziții publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Strugariu Lenuța

Pîrteştii de Jos, 29.10.2015
Nr. 47

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Ciornei Laura
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