ROMÂNIA
JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD
PRIMARIA COMUNEI LECHINTA
Nr.6914 din 24.10.2016

PROCES VERBAL

Incheiat azi 24.10.2016 cu ocazia afisării la panoul de afişaj de la sediul
primăriei comunei Lechinta ,de către secretarul comunei Lechinta a următoarelor
proiecte de hotărâri:
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de
persoanele fizice şi juridice din comuna Lechinta în anul 2017 .
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale conform Legii
nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 2017.
În perioada de la afişarea proiectelor de hotărâre la sediul Primăriei comunei
Lechinta, pot fi depuse în scris sugestii, opinii şi contestaţii
22.11.2016,referitor la proiectele de hotărâre afişate.
Drept pentru care am încheiat prezentru proces verbal.

Secretar,
Haneş Rodica

până la data de

ROMÂNIA
JUDETUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI LECHINTA
Nr.6895 din 24.10.2016

ANUNŢ
Consiliul local al comunei Lechinta aduce la cunostinţa publicului că în luna
noiembrie 2016, la sediul Consiliului local al comunei Lechinta va fi supus spre
analiză şi adoptare:
Hotărârea (PROIECT) privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, şi
Hotărârea (PROIECT) privind instituirea unor taxe speciale datorate de persoanele
fizice şi juridice din comuna Lechinta în anul 2017.
Persoanele interesate fizice şi juridice pot depune în scris la Primaria Lechinta
sugestii,opinii şi contestaţii cu privire la proiectul de hotărâre până la data de 22 .11.
2016.

Secretar,
Haneş Rodica

ROMÂNIA
JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI LECHINTA
Nr. din 22.11.2016

PROCES VERBAL

Incheiat azi 22.11.2016 de secretarul comunei Lechinta în urma trecerii
termenului de depunere în scris sugestii-opinii şi contestaţii cu privire la proiectele de
hotărâre ce au fost afişate la sediul consiliului local Lechinta.
În perioada de la afişarea proiectelor de hotărâre la sediul Primăriei comunei
Lechinta, nu au fost depuse în scris sugestii, opinii şi contestaţii referitor la proiectele
de hotărâre afişate.
Drept pentru care am încheiat prezentru proces verbal.

Secretar,
Haneş Rodica

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA LECHINTA
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Lechinţa în anul 2017

Consiliul Local al comunei Lechinta judeţul Bistriţa-Năsăud,intrunit in sedinta
ordinara in data de 24.11.2016 ,in prezenta a 15 consilieri locali.
Având în vedere:

-expunerea de motive a Primarului comunei Lechinta, domnul Ing.Florian
Romeo-Daniel, înregistrată sub numărul 6876 din 21 .10.2016,
-raportul nr.6776 din 17.10.2016 al biroului financiar-contabil din cadrul
Primariei comunei Lechinta;
-Anunţ proiect de hotărâre nr.6895 din 24.10.2016,privind impozitele şi taxele
locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Lechinta în anul 2017,
-Proces verbal de afişare nr.6914/24.10.2016 a proiectului de hotărâre privind
impozitele şi taxele locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna
Lechinta în anul 2017,
-rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local al
comunei Lechinta,nr. 7587/24.11.2016,7592/24.11.2016 şi 7597/24.11.2016.
În conformitate cu:
-prevederile art.56,art.120 alin.(1),art.121 alin.(1)şi (2) şi art.139 alin.(2) din
Constituţia României,republicată;
-prevederile art.9pct.3 din Carta Europeană a autonomiei locale,adoptată la
Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;
-prevederile art.5 alin.(1),lit.a) şi alin.(2),art.16 alin.(2),art.20 alin.(1) lit.b),art.
27,art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
ulterioare;
-prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul
civil,republicată cu modificările ulterioare;
-prevederile art.344 din Legea nr.207/2015privind Codul de procedură fiscală;
-prevederile art.20şi art.28 din Legea- cadru a descentralizării nr.195/2006;
-prevederile art.1,art.2 alin.(1) lit.h) ,precum şi pe cele ale Titlului IX,
Capitolul I-Capitolul VIII, art. 453- art.483, art.486 alin.(4) şi art.495 lit.f), din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.50/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.207/2015privind
Codul de procedură fiscală;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1309/2012 privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,

precum şi pentru amenzile aplicabile începand cu anul fiscal 2014, cu modificările
ulterioare ;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.59 din 27.12.2006, completată cu
Hotărârea Consiliului local nr.33 din 28.08.2007, privind încadrarea pe zone a
terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Lechinta cu satele componente:
Vermeş,Sângeorzu-Nou,Bungard,Tigău,Sâniacob şi Chiraleş;
-prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările si
completările ulterioare,coroborate cu cele ale Legii nr.2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului României,cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificările si
completările ulterioare ;
-prevederile Ordonanţei de Urdgenţă nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri
de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1553/2003 privind reevaluarea
imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
-prevederile art.266 alin.(5) , alin (6) si alin (7) din Legea nr. 207/2015, privind
Codul de procedură fiscală;
-prevederile Legii nr. 145 din 21 octombrie 2014, pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
-prevederile art.178 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului României nr. 92/2003,
republicată cu modificările ulterioare, privind Codul de procedură fiscală;
-prevederile art. 1 alin (2), art. 2, art. 4 lit.b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003,
republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(1) şi (2) lit. b, alin (4) lit.c) şi art. 45 alin
(2) lit. c) ,coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Pentru anul 2017,impozitele şi taxele locale pe raza comunei Lechinţa se
stabilesc la nivelul anului 2016, după cum urmează:
a)-nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând
impozitele şi taxele locale pentru anul 2017, conform anexei nr. 1, la prezenta
hotărâre;
b)-pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,08-0.2%, (cota stabilita de consiliul local pentru 2017 este de 0.1%) asupra
valorii impozabile a clădirii, determinată din aplicarea valorilor sabilite la pct. A)
conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

c)-pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2-1,3%, (cota
stabilita de consiliul local pentru 2017 este 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.
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de
la pct. c), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinat din aplicarea valorilor sabilite la pct. a) conform art. 457 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal.
d)-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.
e)-pentru cladirile cu destinatie mixta aflate în proprietatea persoanelor
fizice impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata
folosita in scop rezidential conform art. 457, cu impozitul determinat pentru suprafata
folosita in scop nerezidential conform art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal,daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential
nu pot fi evidentiate distinct,se aplica urmatoarele reguli:
-in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu
se desfasoara nici o activitate economica ,impozitul pe cladiri se calcuteaza conform
art.457;
- in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se
desfasoara activitate economica ,iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in
sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica impozitul pe cladiri se
calcuteaza conform art.458;
f)-pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote
de 0,08-0.2%, (cota stabilita de consiliul local pentru 2017 de 0,1%) asupra
valorii impozabile a clădirii.
g)-pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote
de 0,2%-1,3%, (cota stabilita de consiliul local pentru 2017 de 1%) asupra valorii
impozabile a clădirii.
h)-pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a
clădirii.

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor
aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului
anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
- ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul
anului fiscal anterior;
- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate,
în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
- în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar,
valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
- în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului,
titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a
clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri
este 5%.
Art.2. –a) Se stabileşte impozitul/taxa pe terenuri cu construcţii precum şi
terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 mp inclusiv, situat în intravilanul
localităţii, conform anexei nr. 2, la prezenta hotărâre.
–b) Se stabileşte impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan la alta
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care
depăşeşte 400 mp conform anexei nr. 3, la prezenta hotărâre.
–c) Se stabileşte impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
prevazută în anexa nr. 4, la prezenta hotărâre.
–d)pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,
se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţiile similare
impozitului pe teren.
Art.3.– Se stabileşte taxa/impozitul asupra mijloacelor de transport, care
aparţin contribuabililor persoane fizice şi juridice, pe anul 2017, conform anexei nr.
5, la prezenta hotărâre.
Art.4.-Se stabileşte taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţilor,
pe anul 2017, conform anexei nr. 6, la prezenta hotărâre.
Art.5. – Se stabileşte taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,
conform anexei nr. 7, la prezenta hotărâre.
Art.6. – Se stabileşte impozitul pe spectacole pentru activităţile artistice şi
distractive de videotecă şi discotecă, conform anexei nr. 8, la prezenta hotărâre.

Art.7. –Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru potrivit Legii nr.117/1999,
pe anul 2017, conform anexei nr. 9, la prezenta hotărâre.
Art.8. – Se stabilesc sancţiuni prevazute de art. 493 alin. 2, lit. a) şi b), alin 4),
alin. 5), din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, conform anexei nr. 10, la
prezenta hotărâre.
Art.9. –Facilităţile fiscale, pentru care nu se datorează impozite/taxe pe clădiri,
conform art. 456 precum şi impozite/taxe pe teren, conform art. 464 din Codul
Fiscal / Titlul IX impozite şi taxe locale, sunt cuprinse în anexa nr. 11 la prezenta
hotărâre ;
Art.10. – Anexele nr.1-11, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11. (1) Impozitele şi taxele locale se plătesc anual în doua rate egale pâna
la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele enunţate,
contribuabilii persoane fizice şi juridice, datorează majorări de întârziere stabilite
potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) Se acordă pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri, teren şi
mijloace de transport datorat pentru întregul an 2017, de catre persoanele fizice şi
juridice pănă la data de 31 martie 2017, o bonificaţie de 10% pentru debitele a căror
sumă este mai mare de 50 de lei inclusiv ;
(3)Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport datorat aceluiaş
buget local de catre contribuabili persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv,
se plateşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul
deţine în proprietate mai multe clădiri, teren, mijloace de transport, pentru care
impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ teritoriale,
suma de 50 lei se referă la impozitul pe cladiri, teren şi mijloace de transport cumulat
al acestora.
(4)Plafonul maxim al creanţelor fiscale care se află în sold la data de 31
decembrie a anului şi pot fi anulate, este de 40 lei. Plafonul se aplică totalului
creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
Art.12. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2017;
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă Hotărârea
Consiliului local Lechinta nr.75 din 16.12.2015 şi orice Hotărâre anterioară a
Consiliului local, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi orice alte
dispoziţii contrare;
Art.13.(1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează
primarul comunei, biroul financiar-contabil, Compartimentul stare civilă, asistenţă
socială, autoritate tutelară, resurse umane-personal şi evidenţă imobiliară,
Compartimentul urbanism şi achiziţii publice, licitaţii din cadrul Primăriei Lechinta;
(2)-Constatarea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale din
prezenta hotărâre se face de către personalul din cadrul Compartimentului taxe şi
impozite al Primăriei comunei Lechinta.

Art.14. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei
Lechinta în şedinţă ordinară cu respectarea art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 15
voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, din numărul de 15
consilieri prezenţi la şedinţă.
Art.15 – Prezenta hotărâre se va comunica cu :
-Instituţia Prefectului- judeţul Bistriţa-Năsăud;
-Primarul comunei Lechinta;
-Biroul financiar-contabil;
- Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
-Locuitorilor comunei prin afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Văcar Emil-Miluţ

Nr.89
Din 24.11.2016

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
Haneş Rodica

ANEXA NR.1
la Hotărârea Consiliului local Lechinta nr. 89 din 24.11.2016
IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat pe suprafaţa construită, desfasurata la clădiri, în cazul persoanelor
fizice pe anul 2017
Art.457. alin (2).
Valoarea impozabilă
Tipul clădirii
- lei/mp/an Cu instalaţii de apă
Fără instalaţii de
canalizare electrice,
apă, canalizare,
încălzire (condiţii
electrice sau
cumulative )
încălzire
0
1
2
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
1000
600
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
300
200
vălătuci, sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
C. Clădire- anexă cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă
200
175
sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire cu pereţi exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
125
75
din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la 75 % din suma care
75 % din suma
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
s-ar aplica cladirii
care s-ar aplica
subsol, demisol şi/sau la mansardă,
cladirii
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la 50 % din suma care s50 % din suma
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
ar aplica cladirii
care s-ar aplica
subsol, la demisol şi/sau la mansardă
cladirii
utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevazute la lit. A-D
(1)Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,

după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe
clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului
pe clădiri.
(2)Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cotei stabilite
prin hotărârea Consiliului local, asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin
înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu
valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m din tabelul anexa nr. 1.
(4) În cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru
stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevazut în Anexa 1la
pct. (3) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzatoare materialului cu ponderea
cea mai mare.
(5) Suprafaţa construită desfaşurată a unei clădiri se determina prin însumarea
suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv balcoanelor, logiilor sau
ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptând suprafeţelor podurilor
neutilizate ca locuinţă ale scarilor şi teraselor neacoperite.
(6) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe
conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin
înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
(7) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi
zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin.
(2)-(5) cu coeficientul de corecţie corespunzător,prevăzut în tabelul următor.
COEFICIENŢI
de corecţie la valoarea impozabilă a clădirii
Art.457 alin(6)
Zona în cadrul localitatii
Rangul localităţii
IV
V
A
1,10
1,05
B
1,05
1,00
C
1,00
0,95
D
0,95
0,90
(8)Valoarea impozabilă a clădirii, determinate în urma aplicării prevederilor
punctelor (1) – (7) se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50 % pentru clădirea care are o vechime de peste 100 ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 30 % pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de
ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c)cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de
ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

ANEXA NR.2
la Hotărârea Consiliului local Lechinta nr. 89 din 24.11.2016

I M P O Z I T U L / TAXA
pe terenurile amplasate în intravilan-terenuri cu construcţii precum şi terenul
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii în suprafaţă de până la 400mp inclusiv
Art.465 alin.(2)
Zona în cadrul localităţii

A
B
C
D

Nivelurile impozabile, pe ranguri de localităţi
pentru anul 2017
- lei /ha IV
V
711
569
569
427
427
284
278
142

ANEXA NR.3
la Hotărârea Consiliului local Lechinta nr. 89 din24.11.2016
I M P O Z I T U L / T A X A*
pe terenurile amplasate în intravilan orice altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii pentru suprafaţa care depăşeşte 400 mp pe anul 2017
Art.465 alin.(4)
Categoria de folosinta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZONA A
(lei/ha)

Teren arabil
28
Păşune
21
Fâneţă
21
Vie
46
Livadă
53
Pădure sau alt teren cu 28
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
15
Drumuri şi căi ferate
0
Teren neproductiv
0

ZONA B ZONA C
(lei/ha)
(lei/ha)

ZONA D
(lei/ha)

21
19
19
35
46
21

19
15
15
28
35
19

15
13
13
19
28
15

13
0
0

8
0
0

0
0
0

Nota:
 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care
depăşeşte 400 mp, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai
sus, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut
la în tabelul de mai jos.
COEFICIENŢII
de corecţie la stabilirea impozitului/taxa pe teren

Art.464 alin.(5)
Rangul localităţii
IV
V

Coeficient de
corecţie
1,10
1,00

ANEXA NR.4
la Hotărârea Consiliului local Lechinta nr.89 din 24.11.2016
I M P O Z I T U L/ T A X A

pentru terenurile amplasate în extravilan

Art.465 alin(7)
Nr.
Categoria de folosinţa
Crt.

Impozit
(lei )

Impozit
Propus pe
2017

1

Teren cu construcţii

22-31

31

2
3
4
5
5.1
6
6.1
7

42-50
20-28
20-28
48-55
0
48-56
0
8-16

50
28
28
55
0
56
0
16

0

0

1-6

6

8.1

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decit cea prevăzută la nr.crt. 5.1
Vie pâna la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decit cea prevazuta la nr. 6.1
Livada pâna la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestiera, cu
excepţia celui prevazut la crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure
cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole
Teren cu amenăjari piscicole

26-34

34

9.

Drumuri şi căi ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

7.1
8

Nota: În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut în tabelul de mai jos.
COEFICIENŢI DE CORECŢIE
Art.457 alin(6)
Zona în cadrul localitatii
Rangul localităţii
IV
V
A
B
C
D

1,10
1,05
1,00
0,95

1,05
1,00
0,95
0,90

ANEXA NR.5
la Hotărârea Consiliului local Lechinta nr. 89 din 24.11.2016
IMPOZITUL PE MIJLOCUL DE TRANSPORT PE ANUL 2017
Art.470 alin(2)
Nr.
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
crt.
Vehicule înmatriculate
1
Motociclete , tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv
2 Motociclete , tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi
2000 cmc inclusiv
4
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi
2600 cmc inclusiv
5
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi
3000 cmc inclusiv
6
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001
cmc
7
Autobuze, autocare, microbuze
8
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
9
Tractoare înmatriculate
Vehicule înregistrate
1.
Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800
cm3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800
cm3
2.
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

- lei / 200 cmc, sau
fracţiune din aceasta8
9
18
72
144
290
24
30
18

lei/200 cm3
3
5
50 lei/an

Art.470 alin (5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau
mai mare de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

I

două axe
1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
mică de 13 tone
2
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai
mică de 14 tone
3
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
mică de 15 tone
4
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
mică de 18 tone
5
Masa de cel puţin 18 tone
II 3 axe
1
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
mică de 17 tone
2
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai
mică de 19 tone
3
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai
mică de 21 tone
4
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai
mică de 23 tone
5
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone
6
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 26 tone
7
Masa de cel puţin 26 tone
III 4 axe
1
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone
2
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 27 tone

Impozitul
(în lei / an)/2017
Ax(e)
Alte sisteme de
motor(oare) cu
suspensie
sistem de
pentru axele
suspensie
motoare
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

0

133

133

367

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

623

973

3
4
5
6

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai
mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

Art. 470 alin (6) Combinaţii de autovehicule un autovehicul articulat sau tren rutier,
de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone
Impozitul în lei/an 2017
Numarul de axe si greutatea brută încarcată
maximă admisă

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2

2+1 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14
tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16
tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18
tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20
tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22
tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23
tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25
tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28
tone
Masa de cel puţin 28 tone
2 + 2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25
tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28
tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29
tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31
tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33
tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36
tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
tone
Masa de cel puţin 38 tone
2 + 3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40
tone
Masa de cel puţin 40 tone
3 + 2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40
tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44
tone
Masa de cel puţin 44 tone
3 + 3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40
tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44
tone
Masa de cel puţin 44 tone

491

721

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

Art. 470 alin. (7) Remorci semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată
a) Până la 1 tonă inclusiv
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

Impozit - lei 9
34
52
64

Art.470 alin.(8) Mijloace de transport pe apă
Mijlocul de transport pe apă
1.Luntre ,bărci fără motor,folosite pentru pecuit şi uz personal
2.Bărci fără motor,folosite în alte scopuri
3.Bărci cu motor
4.Nave de sport şi agrement
5.Scutere de apă
6.Remorchere şi împingătoare
a) până la 500 CP ,inclusiv
b) până la 500 CP şi până la 2000 CP,inclusiv
c)peste 2000 CP şi până la 4000 CP,inclusiv
d)peste 4000 CP
7.Vapoare-pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta
8.Ceamuri ,şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitate de încărcare până la 1500 de tone,inclusiv
b) cu capacitate de încărcare de peste 1500 de tone şi până la
3000 tone,inclusiv
c) cu capacitate de încărcare de peste 3000 de tone

Impozit
- lei /an21
56
210
Între 0 şi 1.119
210
X
559
909
1398
2237
182
X
182
280
490

ANEXA NR.6
la Hotărârea Consiliului local Lechinţa nr.89 din 24.11.2016
TAXA
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pe 2017
Felul certificatului, avizului şi autorizaţiei eliberate
Taxa pentru
anul 2017 - lei Art.474 alin(1)
Taxa pentru eliberarea certificat de urbanism, în mediul rural
Suprafata pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Pâna la 150 mp inclusiv
3
b)Între 151 si 25o mp inclusiv
3
c) Între 251 si 500 mp inclusiv
4
d) Între 501 si 750 mp inclusiv
5
e) Între 751 si 1000 mp inclusiv
7
f) Peste 1000 mp
7 + 0,005 lei/mp
pentru fiecare mp care
depăşeşte 1000 mp
Art.474 alin.(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
taxa este stabilita
pentru o zona rurala
conforma alin .(1)
Art.474 alin.(3)Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism 30% din cuantumul
taxei sau a autorizatiei
initiale
Art.474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
13 lei
Art.474 alin.(5)Taxa pentru autorizaţia de construire pentru o
clădire rezidentiala sau cladire anexa
Art.474 alin.(6)Taxa pentru autorizatia de construire pentru alte
constructii decat cele mentionate la alin.(5)

0,5 % din valoarea
autorizată
1% din valoarea
autorizata inclusiv
valoarea instalatiilor
Art.474 alin.(8)Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de este egala cu 30% din
construire
cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau a
autorizatiei initiale
Art.474 alin. (9)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare este egala cu 0,1% din
a unei constructii
valoarea impozabila
Art.474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau
7 lei/mp
excavari
Art.474 alin.(12) Autorizarea de lucrari pentru organizarea de
3 % din valoarea
şantier care nu sunt incluse în alta autorizatie de construire
autorizată

Art.474 alin.(13) Autorizarea de amenajare de tabere de corturi,
2 % din valoarea
căsute, rulote sau campinguri
autorizată
Art.474 alin.(14)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 7 lei pentru fiecare
pentru : chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere,
mp de suprafaţă
corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe căile şi în ocupată de construcţie
spaţiile publice
Art.474 alin.( 15) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de racorduri 11 lei pentru fiecare
si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, energie
racord
electrica, telefonie si televiziune prin cablu
Art.474 alin.(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de
8 lei
nomenclatura stradala si adresa
Art.475 alin. (1)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
17 lei
funcţionare
Art.475 alin.(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător,
30 lei
a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
Art.475alin.(2) Taxa pentru eliberarea carnetului de
20 lei
comercializare a produselor din sectorul agricol
Art.475 alin.(3)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie public:
a) pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;
150 lei
b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.
4000 lei
Art.486 alin.(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorţ
500 lei
Art.486 alin.(5)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
15lei
planuri cadastrale, sau de pe orice alte planuri
Art. 461 Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care
are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul
acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor.
(3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după
cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în
autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai
târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de
construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de
recepţie în termenul prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul

prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea
valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai
pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale
unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la
data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se
stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se
stabileşte impozitul pe clădiri.
(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în
evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a
contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost
executate fără autorizaţie de construire.
(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în
cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de
proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în
care se înstrăinează.
(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări
aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei,
precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea
impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen
de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri
determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă
declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de
competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau
distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de
desfiinţare.
(8) Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică
în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la
modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în
actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în
condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în
vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru.
Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în
registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform
noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se
înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.

ANEXA NR.7
la Hotărârea Consiliului local Lechinta nr.89 din 24.11.2016
TAXA
pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Art. 477 alin.(5) Taxa pentru serviciile de reclamă şi
publicitate

Cota taxei 2% la valoarea
serviciilor de reclamă şi
publicitate.
Art. 478 alin.( 2) Taxa pentru afişaj în scop de lei/mp sau fractiune de lei /mp
reclamă şi publicitate
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana
30 lei
derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de
20 lei
afişaj pentru reclamă şi publicitate

ANEXA NR.8
la Hotărârea Consiliului local Lechinta nr.89 din 24.11.2016
IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 481 alin.(2)
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

a) 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;

Impozitul
pentru anul 2017

până la 2% din
suma încasată din
vânzarea biletelor
de intrare şi a
abonamentelor
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate 3 % suma încasată
la lit. a)
din vânzarea
biletelor de intrare
şi a abonamentelor

ANEXA NR.9
la Hotărârea Consiliului local Lechinta nr. 89 din 24.11.2016
Taxa extrajudiciară de timbru
LEGEA 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru - ANEXA Nivelurile
1 - Lista cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru
pentru - 2017
- lei 0
1
CAPITOLUL I.
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de
instanţe, Ministerul justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea de Casaţie şi Justiţie şi de
notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice:
1. Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale şi
locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care în
0
exerctarea atribuţiilor lor sunt în drept să certifice anumite situaţii de
fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care
se atesta un fapt sau o situaţie, cu exceptia acelor acte pentru care se
plateşte o alta taxa extrajudiciară de timbru mai mare
2. Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbarii numelui
15
şi sexului
3. Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
0
4. Transcrierea la cerere în registrele de stare civilă romane, a actelor
0
de stare civilă întocmite de autorităţi străine
5.Reconstituirea şi întocmirea ulterioară la cerere a actelor de stare
0
civilă
6.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
0
sustrase, distruse sau deteriorate
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea
mentiunilor în acestea precum şi pentru eliberarea permiselor de vânatoare si de
pescuit
1. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vânatoare
3
2. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit
2
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii
permiselor de conducere
1.Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de
conducatori de autovehicule:
x
a)obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile si subcategariile A, A1, B, B1 SI B+E
6

d)obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E,
28
D1+E, Tb si TV
2.Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul
de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum
84
si a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru
obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si
pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de
autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E
CAPITOLUL IV
Taxe de îmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1.Taxe de înmatriculare permenentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de pâna
60
la 3.500 kg inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai
145
mare de 3.500 kg
2. Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
remorcilor neânmatriculate permanent sau temporar
9
3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor şi
414
remorcilor
Cap.V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
15
terenurilor dobândite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia
celor pentru terenurile agricole şi forestiere.
Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.105/2004 in scopul
finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate, de la data de 24 noiembrie 2004,
eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
se fac gratuit .

ANEXA NR.10
la Hotărârea Consiliului local Lechinta nr. 89 din 24.11.2016

SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR
FIZICE PE ANUL 2017
Art. 493 alin.(3) lit.a) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu
amendă de la 70 de lei la 279 lei, iar cele de la alin (2) lit.b) cu amenda de la 279 de
lei la 696 lei .
Art. 493 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 lei.
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL
PERSOANELOR JURIDICEPE ANUL 2017
Art.493 alin.(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale
amenzilor prevazute la al.(3) şi (4) se majoreaza cu 300 % .
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 280 de lei la
1.116 lei,
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.b) se sancţionează cu amendă de la 1.116 de lei la
2.784 lei,

PRESEDINTE DE SEDINTA,
VACAR EMIL-MILUT

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
HANES RODICA

ANEXA NR.11
la Hotărârea Consiliului local Lechinta nr. 89 din 24.11.2016

Facilităţi fiscale, pentru care nu se datorează impozite/taxe
Prevăzute ca scutiri la :

1) Scutiri-art. 456 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
2) Scutiri -art. 464 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
3) Scutiri -art. 469 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
4) Scutiri -art. 476 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
5) Scutiri -art. 479 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
6) Scutiri -art. 482 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
7) Scutiri -art. 485 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
8) Scutiri -art. 487 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
NOTĂ:,,Scutirile sau reducerile de la plata impozitului /taxei pe clădiri ,a
impozitului /taxei pe teren,a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la
art.456,464 şi 469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017 persoanelor care
deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2016 şi care sunt
depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale,până la data
de 31martie 2017 inclusiv”.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
VACAR EMIL-MILUT

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
HANES RODICA

Nr.6776 din 17.10. 2016.

Raport
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Lechinţa în anul 2017

Subsemnata Mititean Stela şef birou financiar-contabil în cadrul primăriei
comunei Lechinta, având în vedere:
-prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.59 din 27.12.2006, privind
încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Lechinta cu
satele componente: Vermeş,Sângeorzu-Nou,Bungard,Tigău,Sâniacob şi Chiraleş;
-prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;
-prevederile Titlului IX, art.453-495 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal
cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;
-prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările si
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările si
completările ulterioare;
-prevederile OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificările si
completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1553/2003 privind reevaluarea
imobilzărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
-prevederile art.266 alin.(5) , alin (6) si alin (7) din Legea nr. 207/2015, privind
Codul de procedură fiscală;
-prevederile art. 1 alin (2), art. 2, art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
PROPUN DOMNULUI PRIMAR ŞI CONSILIULUI LOCAL LECHINŢA
-iniţierea proiectului de hotărâre, respectiv adoptarea proiectului de hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice
din comuna Lechinta în anul 2017.

ŞEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL,
MITITEAN STELA

Nr.6876 din 21.10.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Lechinţa în anul 2017
Subsemnatul Ing.Florian Romeo-Daniel, primarul comunei Lechinta, având în
vedere:
-raportul nr.6776 din 17.10.2016, întocmit de d-na Mititean Stela ,sef birou
financiar-contabil din cadrul primăriei comunei Lechinta ;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.59 din 27.12.2006, privind
încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Lechinta cu
satele componente: Vermeş,Sângeorzu-Nou,Bungard,Tigău,Sâniacob şi Chiraleş;
-prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;
-prevederile Titlului IX, art.453-495 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal
cu modificările şi completările ulterioare ;
-prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;
-prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările si
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1553/2003 privind reevaluarea
imobilzărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
-prevederile art.266 alin.(5) , alin (6) si alin (7) din Legea nr. 207/2015, privind
Codul de procedură fiscală;
-prevederile art. 1 alin (2), art. 2, art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
PROPUN CONSILIULUI LOCAL LECHINTA
-adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor
locale ,datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Lechinta în anul 2017.
Primar,
Ing.Florian Romeo-Daniel

