ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA COZMA
Cozma nr 41,
Cod Fiscal 4619124
E-mail: cozma@cjmures.ro

Nr. 795/17.04.2019,
APROB,
PRIMAR
RAPORT
privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2020
În temeiul art. 45 alin. (1) si (2) lit c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările
şi completările ulterioare,
Având în vedere dispoziţiile următoarelor acte normative,
- art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
-Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare,
-Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, cu modificarile și completările ulterioare,
-Hotararea nr.1 din 06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de alicare a Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
-Legea nr.215/2001 privind administratia publica locală, republicată și modificată, art.36 alin.2
lit.(c), alin.4 litera(c) si art.115 alin(1) litera (b);
Luând în considerare necesitatea finanţării cheltuielilor publice locale, precum şi condiţiile
specifice zonei,
PROPUNEM
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COZMA
Aprobarea indexării a impozitelor, taxelor şi altor categorii de venituri ale bugetului local pentru anul
2020, după cum urmează:


nivelurile impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2020 stabilite în sume fixe prevăzute în
ANEXA I;



taxele prevăzute la veniturile din autofinanţate cuprinse în ANEXA II;



Sancțiuni - ANEXA III;
Întocmit,
Referent , comp .Financiar contabil
Suciu Alina Simona
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ANEXA I

Facilităţi fiscale:
Sunt scutite conform legii de plata impozitelor şi taxelor locale:
1.Veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război:
- integral pentru clădirile deținute în comun cu soțul sau soția;
- integral pentru terenurile intravilane și extravilane deținute în comun cu soțul sau soția;
- integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, deținută în comun cu soțul
sau soția;
-integral pentru taxa de eliberare a certificatelor, avizelor și autorizațiilor.
2.Persoane fizice conform art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 și art.1 din Ordonanța
Guvernului nr.105/1999 (de ex. cei privati de libertate, deportati, expulzati):
- întreaga clădire de domiciliu deținută în comun cu soțul sau soția;
- integral pentru terenul aferent clădirii de domiciliu deținută în comun cu soțul sau soția;
- integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, detinute în comun cu soțul
sau soția;
-integral pentru taxa de eliberare a certificatelor, avizelor și autorizațiilor.
3.Persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate in gradul I de invaliditate,
respectiv reprezentatii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrati în
gradul I de invaliditate:
- întreaga clădire de domiciliu deținută în comun cu soțul sau soția;
- integral pentru terenul aferent clădirii de domiciliu deținută în comun cu soțul sau soția;
- integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, deținută în comun cu soțul
sau soția.

Plata impozitelor
Impozitele pe clădiri, teren şi pentru mijloacele de transport se plătesc anual, în două rate egale,
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Consiliul local poate acorda bonificaţii de până la 10% inclusiv, pentru plata cu anticipaţie până la
data de 31 martie 2020 inclusiv, a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport datorate de
persoane fizice și juridice.
Propus bonificaţie de 10%.
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Indexarea impozitelor și taxelor locale:
Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art. 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că,
“(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau
care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexsează anual, până la
data de 30 aprile, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior,
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în
anul fiscal următor.”
Tododată, art.495 alin. (1) lit. (e) specifică faptul că “prevederile art. 491 se aplică începând cu 1
ianuarie 2017, pentru stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, utilizând
rata pozitivă a inflației înregistrată pentru anul 2016.”
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, pentru indexarea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2020, consiliile locale vor utiliza rata inflației din anul 2019 pentru anul 2018,
care este de 4,6%, deoarece în anul 2018 a fost înregistrată o inflație de 104,6% față de anul 2017.
Analizând prevederile legale mai sus menționate, se indexează nivelul impozitelor și taxelor
locale anului 2020 cu rata inflației de 4,6 % (conf. anexelor I, II, III).
Sumele indexate se rotunjesc în minus în sensul că fracțiunile sub 0,5 lei se neglijează , cât și în
plus pentru ceea ce depășește 0,5 lei intregindu-se la 1 leu prin adaos, asa cum este prevăzut la pct.11,
lit. N) în Tilul IX, ANEXA din H.G. Nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Majorarea impozitelor și taxelor locale de către consiliile locale:
Consiliul local poate majora conform art. 489 din legea 227/2015 privind Codul fiscal:
-Alin.(1) si (2) Cu cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu în funcție de
următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitîțile bugetare locale, ce nu pot
fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite. Se aplică peste sumele indexate din anexe.
Se menține majorărea impozitului/taxei pe clădiri și teren cu 2% conform hotărârii votată în anul 2016
pentru anul 2017 și s-a menținut și în anii 2018,2019.
-Alin. (4) Impozitul pe terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv până la 500%, începând cu al
treilea an, în condițiile stablite prin hotărâre a consiliului local. Se menține 0%
-Alin. (5) Impozitul pe clădiri și teren neîngrijit în intravilan, cu pana la 500%. Se menține 0%
Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a
consiliului local, conform elementelor de identificare și are caracter individual.
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CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLADIRI
Art. 457 Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată pentru clădirile
rezidențiale și clădirile-anexă aparţinând PERSOANELOR FIZICE

Tipul clădirii

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
A. cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic și/sau chimic
Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturală, din
B. cărămidă nearsă, din valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
Clădire-anexă cu cadre din beton armat, sau cu pereții
C. exteriori din carămdiă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
Clădire-anexă cu peretii exteriori din lemn, din piatră
D. naturală, din cărămidă nearsă, din valatuci, sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă,
E.
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
F.
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

NIVELURILE
STABILITE
2019
Valoarea
impozabilă fără
instalaţii de apă,
canalizare,
electrice, încălzire
Lei / m2

NIVELURILE
INDEXATE
2020
Valoarea
impozabilă fără
instalaţii de apă,
canalizare,
electrice, încălzire
Lei / m2

607,8

635,76

202,6

211,92

177,28

185,43

75,98

79,48

75% din suma care 75% din suma care
s-ar aplica clădiri s-ar aplica clădiri

50% din suma care 50% din suma care
s-ar aplica clădiri s-ar aplica clădiri

Impozitul pe clădiri rezidențiale proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea
unei cote cuprinse între 0,08 % - 0,2 % asupra valorii clădirii determinată pe baza normelor prevăzute în
anexa l.
ANUL 2019

ANUL 2020
Propus menținerea cotei de 0,1%.

Aprobat 0,1%

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de amplasarea clădirii, prin înmulţirea
sumei determinate cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul
localităţii
A

Rangul localităţii
IV
1,10

V
1,05
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Art 457- alin. (8)

Valoarea impozabilă a clădirii determinată se reduce în funcţie de

anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de 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 clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
ART. 458 Calcului impozitului pe clădirile nerezidentiale, proprietatea persoanelor fizice:
- alin (1) Impozitul pentru clădirile nerezidențiale, se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse
între 0.2% - 1.3 % asupra valorii clădirii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de
referinţă
b) valoarea finala a lucrarilor de construcție;
c) valoarea din actul prin care se transferă dreptul de proprietate.
ANUL 2019
Aprobat 1.3%

ANUL 2020
Propus menținerea cotei de 1.3%.

ART. 460 Impozitul / taxa pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice:
-impozitul pentru cladirile rezidențiale, se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse între
0,08% - 0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii.

ANUL 2019
Aprobat 0,2%

ANUL 2020
Propus menținerea cotei de 0,2%.

-impozitul pentru cladirile nerezidentiale, se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre
0.2% - 1.3 % asupra valorii impozabile a cladirii.
ANUL 2019
Aprobat 1,3%

ANUL 2020
Propus menținerea cotei de 1,3%.

-impozitul pentru clădirile nerezidențiale utilizat pentru activități din domeniul agricol, se calculeaza
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
În cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat (nu a reevaluat) valoarea impozabila a cladirii in
ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%.
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ART.455 alin.(2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricaror
entitati, aletele decat cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datoreaza de concesionari,
locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe
clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare
sau folosinţă asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de
drept public.
CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE TEREN
Art. 465 alin. (2) IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN

TERENURI CU CONSTRUCŢII
NIVELURILE IMPOZITULUI PE RANGURI DE LOCALITĂŢI - lei / ha Anul 2019
Anul 2020 INDEXAT
Rangul
Zona din cadrul
localităţii
A

IV-Cozma

V-Socolu

IV-Cozma

V-Socolu

720,24-1811,24
aprobat 759,75

576,39-1440,48
aprobat 658,45

753,37-1894,3
propus 794,70

602,90-1506,74
propus 688,74

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN ,
ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art. 465 alin. (4)
-LEI /ha

Nr.
crt.

Zona
Categoria de folosinţă

Nivelurile stabilite
pentru
anul 2019

Nivelurile stabilite pentru
anul 2020 INDEXAT

A

A

1
Teren arabil
28,36
29,66
2
Păşune
21,27
22,25
3
Fâneaţă
21,27
22,25
4
Vie
46,60
48,74
5
Livadă
53,69
56,16
6
Pădure
28,36
29,66
7
Teren cu apa
15,19
15,90
Impozitul pentru terenul situat în intravilanul localităţii, se ajustează cu coeficientul
corespunzător, prevăzut în următorul tabel:
Rangul localităţii
IV
V

Coeficientul de corecţie
1,10
1,00
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IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 465 alin. (7)
IMPOZIT
-LEI /ha-

IMPOZIT
-LEI /ha-

Anul 2019

Anul 2020 INDEXAT

1. Teren cu construcţii

22,28-31,40 Aprobat 31,40

23,31-32,84 propus 32,84

2. Teren arabil

42,54-50,65 Aprobat 50,65

44,50-52,98 propus 52,98

3. Păşune – fâneaţă

20,26-28,36Aprobat 28,36

21,20-29,66 propus 29,66

4. Vie pe rod

48,62-55,71 Aprobat 55,71

50,86-58,28 propus 58,28

48,62-55,71 Aprobat55,71

50,85-58,30 propus 58,30

48,62-56,72 Aprobat 56,72

50,86-59,33 propus 59,33

x

x

8,10-16,20 Aprobat 16,20

8,48-16,95 propus 16,95

x

x

1,01-6,07Aprobat 6,07

1,06-6,35 propus 6,35

26,33-34,44 Aprobat 34,44

27,50-36,02 propus 36,02

x

x

Terenul
Nr

Categoria de folosinţă

crt

5.

Plantaţie de vie tânără şi plantaţie în
regenerare până la intrarea pe rod

6. Livadă pe rod
7.

Livadă tânără şi livadă în regenerare
până la intrarea pe rod

8. Pădure
9. Pădure în vârstă de până la 20 ani
10.

Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole

11. Teren cu amenajări piscicole
12. Teren neproductiv

Impozitul pentru terenul situat în extravilanul localităţii, se ajustează cu coeficientul
corespunzător, prevăzut în următorul tabel (coeficientul cores. la art.457 alin.(6)):
Rangul localităţii
IV
V

Coeficientul de corecţie
1,10
1,05

ART.463 alin (2) 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 condiţii similare impozitului pe teren.
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CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Art. 470 alin.(2) Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică
Nivelurile pentru anul 2020
indexat
I.Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta)
1

Motocilete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea

8,47

cilindrică până la 1600 cm3 inclusiv
2

Motociclete, tiricluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste
1600 cm3

9,54

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 - 2000 cm3 inclusiv

19,07

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 - 2600 cm3 inclusiv

76,30

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2601-300 cm3 inclusiv

152,58

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3

307,28

7

Autobuze, autocare, microbuze

25,43

8

Alte autovehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă

31,79

autorizată de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate

9

19,07

II.Vehicule inregistrate (Lei/200 cmc)
1.Vehicule cu capacitate cilindrica:
1.1 vehicule înregistrate cu cap.cil.<4.800 cmc

2,12-4,24 propus 4,24

1.2.vehicule înreg.cu cap.cil.>4.800 cmc

4,24-6,36 propus 6,36

2.Vehicule fără cap.cil.evidențiată

52,98-158,94 propus
52,98

ART.470 alin
(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii
consiliului local. Propus reducerea cu 50%.
(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.
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(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul
următor:
Impozitul 2020 indexat (LEI/AN)
Ax (e) motor(oare) cu

Alte sisteme de

Numărul de axe și greutatea brută încărcată

sistem de supensie

suspensie pentru axele

maximă admisă

pneumatică sau

motoare

echivalentele
recunoscute
I

DOUĂ AXE

1

Masa de cel putin 12 t, dar mai mica de 13 t

0

150,46

2

Masa de cel putin 13 t, dar mai mica de 14 t

150,46

418,54

3

Masa de cel putin 14 t, dar mai mica de 15 t

418,54

588,09

4

Masa de cel putin 15 t, dar mai mica de 18 t

588,07

1331,91

5

Masa de cel putin 18 t

588,07

1331,91

II

3 AXE

1

Masa de cel putin 15 t, dar mai mica de 17 t

150,46

262,78

2

Masa de cel putin 17 t, dar mai mica de 19 t

262,78

539,34

3

Masa de cel putin 19 t, dar mai mica de 21 t

539,34

700,39

4

Masa de cel putin 21 t, dar mai mica de 23 t

700,39

1079,73

5

Masa de cel putin 23 t, datr mai mica de 25 t

1079,73

1677,34

6

Masa de cel putin 25 de t, dar mai mica de 26t

1079,73

1677,34

7

Masa de cel putin 26 t

1079,73

1677,34

III

4 AXE

1

Masa de cel putin 23 t, dar mai mica de 25 t

700,39

709,93

2

Masa de cel putin 25 t, dar mai mica de 27 t

709,93

1108,34

3

Masa de cel putin 27 t, dar mai mica de 29 t

1108,34

1759,99

4

Masa de cel putin 29 t, dar mai mica de 31 t

1759,99

2610,85

5

Masa de cel putin 31 t, dar mai mica de 32 t

1759,99

2610,85

6

Masa de cel putin 32 t

1759,99

2610,85
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(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Impozitul 2020 indexat (LEI/AN)
Ax (e) motor(oare) cu

Alte sisteme de

Numărul de axe și greutatea brută încărcată

sistem de supensie

suspensie pentru axele

maxima admisă

pneumatica sau

motoare

echivalentele
recunoscute
I

2+1 AXE

1

Masa de cel putin 12 t, dar mai mica de 14 t

0

0

2

Masa de cel putin 14 t, dar mai mica de 16 t

0

0

3

Masa de cel putin 16 t, dar mai mica de 18 t

0

67,81

4

Masa de cel putin 18 t, dar mai mica de 20 t

67,81

155,76

5

Masa de cel putin 20 t, dar mai mica de 22 t

155,76

364,50

6

Masa de cel putin 22 t, dar mai mica de 23 t

364,01

471,52

7

Masa de cel putin 23 t, dar mai mica de 25 t

471,52

850,86

8

Masa de cel putin 25 t, dar mai mica de 28 t

850,86

1491,91

9

Masa de cel putin 28 t

850,86

1491,91

II

2+2 AXE

1

Masa de cel putin 23 t, dar mai mica de 25 t

146,22

340,13

2

Masa de cel putin 25 t, dar mai mica de 26 t

340,13

559,46

3

Masa de cel putin 26 t, dar mai mica de 28 t

559,46

821,18

4

Masa de cel putin 28 t, dar mai mica de 29 t

821,19

991,79

5

Masa de cel putin 29 t, dar mai mica de 31 t

991,79

1628,60

6

Masa de cel putin 31 t, dar mai mica de 33 t

1628,60

2260,12

7

Masa de cel putin 33 t, dar mai mica de 36 t

2260,12

3432,03

8

Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 t

2260,12

3432,03

9

Masa de cel putin 38 t

2260,12

3432,03

III

2+3 AXE

1

Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 t

1799,19

2503,83

2

Masa de cel putin 38 t, dar mai mica de 40 t

2503,83

3402,37

3

Masa de cel putin 40 t

2503,83

3402,37
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IV

3+2 AXE

1

Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 t

1589,40

2207,14

2

Masa de cel putin 38 t, dar mai mica de 40 t

2207,13

3052,70

3

Masa de cel putin 40 t, dar mai mica de 44 t

3052,70

4516

4

Masa de cel putin 44 t

3052,70

4516

V

3+3 AXE

1

Masa de cel putin 36 t, dar mai mica de 38 t

903,83

1093,50

2

Masa de cel putin 38 t, dar mai mica de 40 t

1093,50

1633,89

3

Masa de cel putin 40 t, dar mai mica de 44 t

1633,89

2600,25

4

Masa de cel putin 44 t

1633,89

2600,25

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
Masa totala maxima autorizata

Impozit 2020 indexat -lei-

A) Pana la 1 t inclusiv

9,53

B) Peste 1 t, dar nu mai mult de 3 t

36,02

C) Peste 3 t, dar nu mai mult de 5 t

55,09

D) Peste 5 t

67,81

CAPITOLUL IV - V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor
pt. anul 2020 indexate
Art. 474 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

Taxa pe anul 2020 indexat ( RON )

a) până la 150mp inclusiv

între 5,29-6,35 propus

5,29

b)între 151 şi 250 mp inclusiv

între 6,35-7,42 propus

6,35

c)între 251 şi 500 mp inclusiv

între 7,42-9,53 propus

7,42

d)între 501 şi 750 mp inclusiv

între 9,53-12,71 propus

9,53

e) între 751 şi 1000 mp inclusiv

între 12,71-14,83 propus 12,71

f) peste 1000 mp

14,83 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2
care depăşeşte 1000 m2
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Art. 474
alin.(2)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din
taxa stabilită conform alin. (1).
alin (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30 % din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau autorizației inițiale.
alin (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
între 0-15,89 lei propus 13 lei
către comisia de urbanism și amenajarea
teritoriului,
de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judetean
Art. 474
Alin.(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire rezidențială sau
clădire-anexă este egală cu 0.5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.
Alin. (6) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru alte construcții decât cele menționate
la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea
instalațiilor aferente.
Alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30 % din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
Valoarea autorizată a lucrării este valoarea declarată, reală a lucrării, inclusiv a instalațiilor aferente
acestora, regularizarea făcându-se la terminarea lucrării.
Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică
decât valoarea impozabilă determinată, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate. În
cazul unei autorizații de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de
construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii, stabilită potrivit reglementărilor
legale în vigoare.
În cazul persoanelor juridice valoarea impozabilă este valoarea de inventar actualizată din evidența
contabilă.
Art. 474
Alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desființare, totală sau partială a unei construcții este
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri.
Alin (12)Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea
realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egala cu 3% din
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.
Alin (13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.
Anul 2019
Anul 2020
indexat
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje
0-15,89 lei/mp
sau excavări
afectat
5 ,1lei
Propus 5 lei
Art. 474 alin (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de
0-8,47 lei/mp
chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere,
afectat
4,1 lei
corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și
Propus 4 lei
în spațiile publice.
Art. 474 alin.(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
0-13,77
lucrările de racorduri și branşamente la reţele publice de apă,
lei/racord
13 ,2lei
canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie și
televiziune prin cablu
Propus 14 lei
Art. 474 alin.(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de
0-9,53 lei
9,2 lei
nomenclatură stradală şi adresă
Propus 9 lei
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Art. 475 Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități
Art.475 alin.(1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

0-21,19 lei
Propus 20 lei
0-81,77 lei
Propus 80 lei

Art. 475 alin.(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv
pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol
-viză
Propus 10lei
Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind persoanele a caror activitate se
incadreaza in grupele 561-Restaurante, 563-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932-Alte
activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN, actualizata
prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii
activitatilor din economia nationala - CAEN, datoreaza bugetului local al comunei, in carui raza
administrativ-teritorial se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei
privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in functie de suprafata aferenta activitatilor
respective, in suma de:
- pentru suprafata de pana la 500 mp inclusiv 0 - 4052 lei (indexat),
- pentru suprafata mai mare de 500 mp 0 - 8104 lei (indexat).
2019
Suprafața
Până la 100 mp
inclusiv
100 mp - 500 mp
Peste 500 mp

2020 indexat
304

Suprafața
Până la 100 mp inclusiv

Tarif (lei)
Propus 318

507
2026

100 mp - 500 mp
Peste 500 mp

Propus 530
Propus 2119

Tarif (lei)

Alin (5) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care comerciantul
indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in carui raza de competenta se afla
amplasata unitatea sau standul de comercializare.
Pentru celelalte categorii de activități, taxa pentru
eliberarea/vizarea anuală a autorizației de funcționare

2019
152 lei

2020 indexat
159 lei

Capitolul VI - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă
Art.478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclama și publicitate:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă și
publicitate

Anul 2020 indexat
Între 0-33,90 inclusiv
Propus 32
Între 0-24 nclusiv
Propus 23

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin. (2) Cota de impozit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată:
a) pentru spectacolul 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) în cazul unei oricare manifestări artistice decât cele enumerate la litera
a)

0-2 %
Propus 2%
0-5 %
Propus 5%
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Capitolul VIII - TAXE SPECIALE

Conform art. 484 alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, se prevede : “pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor
fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistica a localității, consiliile locale, județene și
Consiliul General al municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale”.
La art.30 alin (2) din Legea 273/2006 privind Finantele publice locale se prevede: “cuantumul
taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizeaza integral pentru
acoperirea cheltuielilor efectuate pentru inființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru
finanțarea cheltuielilor de intreținere și funcționare ale acestor servicii”, iar diferența cheltuielilor la
serviciile publice vor fi suportate de la bugetul local.
Pentru anul 2020 se propun următoarele:
2019

Pentru anul fiscal 2020, se propune

Taxa salubrizare 50 lei/gospodarie/an ,pentru Taxa
familia compusa din minim 2
salubrizare:
personae
25 lei/gospodarie/an pentru o
familie compusa din 1 persoana
sau casa de vacanta
Pentru agenţi economici care au
ca domeniul de activitate
comerţul 100 lei/an

50/lei/gospodarie/an ,pentru
familia compusa din minim 2
personae
25 lei/gospodarie/an pentru o
familie compusa din 1 persoana
sau casa de vacanta
Pentru agenţi economici care
au ca domeniul de activitate
comerţul 100 lei/an

În comuna Cozma funcționează activ în domeniul comerțului 3 agenți economici.
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CAPITOLUL X – ALTE TAXE LOCALE

1

2

Taxa zilnică pentru vânzare stradală pentru
vânzătorii ambulanți din alte localități care dețin
autorizații de funcționare și utilizează locuri publice
Taxa ocupare domeniu public de către
vânzătorii ambulanți

3

Taxa de ocupare temporară a domeniului public
pentru amplasare antene

4

Taxa terase sezoniere

5

Taxa pentru concesionare teren

6

Taxa aferenta procedurii de desfacere a căsătoriei pe
cale administrativă (art.486 - Legea 227/2015)

7

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri
detinute de consiliul local(art.486 - Legea 227/2015)

8
9
10

Taxa mijloace de transport inmatriculate local
(vehicule lente ,atelaje etc. )
Taxa de urgență pentru eliberare documente
(certificat fiscal, adeverinte de la Biroul Agricol)
Taxa pentru procesul verbal de evidențiere/radiere a
construcției în cartea funciară

11

Taxa pentru avizare documentație în vederea întabulării

12

Taxa înregistrare contracte de arenda

2019

pt. anul
2020 (indexat)
SE PROPUNE:

13 lei /zi

13 lei /zi

2 lei /m2/zi de
funcţionare
15 lei/m2/lună

2 lei /m2/zi de
funcţionare
16 lei/m2/lună

3 lei/m2/lună de
funcţionare
indexarea cu rata
inflatiei stabilita
pentru anul
anterior
506,5 - 759,75 lei
608 lei

3 lei/m2/lună de
funcţionare
indexarea cu rata
inflatiei stabilita
pentru anul
anterior
529,5 - 794,7 lei
Propus 608 lei

0-32,41 lei pt.
ficare mp sau
fractiune de mp
Propus32.41 lei

0-33,90 lei pt.
ficare mp sau
fractiune de mp
Propus32,41 lei

5 lei

5 lei

20 lei

21 lei

15 lei

16 lei

5 lei/contract

5 lei/contract
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ANEXA II
AUTOFINANŢATE
privind stabilirea taxei de închiriere a Căminelor Culturale din comuna Cozma, pentru anul 2020.
Pentru anul 2020 propunem următoarele taxe de închiriere pentru Căminele Culturale din comună cu
diverse ocazii: nunţi, spectacole, adunări publice pe diverse teme sau mese festive indexate cu rata
inflației:
I. 1. Taxa de închiriere pentru nunţi:

- 101 lei pentru Căminul Cultural din localitatea Cozma
2. Alte taxe de închiriere a Căminelor Culturale din comună:

- 10 lei-botezuri și logodne sau alte mese organizate în sala mare camine cultur
- 101 lei pentru program artistic urmat de bal;
- 101 lei pentru discoteca, bal sau alte spectacole în sala mare cămine cultura
- 51 lei pentru închiriere hol de la căminele culturale pentru vânzare de produse
3. Taxa de garantie pentru plata eventualelor pagube produse la mobilier sau la vesela , se achita
anticipat :-pentru nunta , botez , bal : 101 lei
- pentru mese organizate si inmormantari : 51 lei

Contravaloarea eventualelor pagube ale obiectelor de inventar se va achita astfel:
-pentru vesela de trei ori contravaloarea acesteia înregistrată în contabilitate,
-pentru mobilier, instalații electrice și alte pagube de două ori contravaloarea acestora
înregistrată în contabilitate .
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ANEXA III

Sanctiuni
Pentru anul 2020 indexate cu rata inflației
ART. 493 din legea 227/2015
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie
considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7),
alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin.
(2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin.
(2);
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit.
c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi
alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).
(3) Contravenţia prevăzută la:

alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 74,17 lei la 295,62 lei,
PROPUS 106 LEI

iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 295,62 lei la 737,47 lei.
PROPUS 318 LEI
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 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 344,36 lei la 1672,04 lei. PROPUS 424
(4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12)
în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 506,50 la 2649 lei. PROPUS 530
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi
(4) se majorează cu 300%.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane
împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale
conform procedurii stabilite la art. 491.
(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Întocmit,
Suciu Alina Simona
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