
ROIVIANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEF'AN CEL MARE

HOTARARE
privind modifrcarea HCL nr. 7412015

privind stabilirea taxelor pi impozitelor locale pentru anul 2016

Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare;
Vdz6nd nota de fundamentare inregistratd sub nr. 1023/2015, prin care Primarul comunei propune

aprobarea modificarii H.C.L. nr.74/2015, privind stabilirea taxelor gi impozitelor locale pentru anul 2016;
Examindnd Referatul de specialitate inregistrat sub nr. 1023 din 24.02.2016, intocmit de secretarul

comunei Stefan cel Mare;
Luand in considerare:

Raportul Comisiei de specialitate pe domenii de activitate a Consiliului Local;
Prevederile arl. 5 alin. (1) lit. ,, a", art. 16 alin. (2), art.20 alin. (1) lit. ,,b "si arl. 30 din Legea nr. 21312006,
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal;
Hotararea Guvemului nr.112016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

22712015 privind Codul fiscal
Prevederile Legii nr. 54412001privind liberul acces la informatiile de interes public;
Prevederile Legii nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
Prevederile art. 9, pct. 3 din Carla Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985 si ratificata prin Legea nr. 199119971.

Prevederile art.27, arr.36 alin. (2) lit. ,, b". alin. (4) 1it. ,, c", din Legea nr.21512001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modifrcariie si completarile ulterioare,

ln temeiul prevederilor arl. 45 alin. (1) si (2) Iit. ,, c " si al arl.115 alin. (1) lit. ,, b " din Legea nr.
21512001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l Se completeaza anexa nr.1 la Hotararea Consiliului [.ocal nr. 7412015, prin introducerea in
cadrul capitolului II, unui nou articol, dupa cum urrneazai ,,Art 457, alin.(l) Penhu clddirile
rezidenliale qi clidirile - anexd, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clddiri se

calculeazd prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a clddirii."
Art.2 Se aproba scutiri/facilitati de 1a plata taxelor speciale, comform anexei nr.l la prezenta hotarare.
Art.3 Se modificaanexanr.2la Hotararea Consiliuhri Local nr. 7412015, capitol - Taxa speciala pentru
protectia civila, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 Prin grij a secretarului prezenta hotarare va fi transmisa si comunicata tuturor persoarelor
interesate.

Pregedinte de gedinfi, Contrasemneaz6.

Nr. 18 din 29.02.2016



Consiliul Local a1 comunei Stefan cel Mare
Anexa nr.1 la HCL nr. 18/2016

SCATIRI/FACILITATI TAXE SI IMPOZITE LOCALE
L 22712015

Art.456. - (1) Nu se datoreazi impozitltaxl pe clidiri pentru:
a) clddirile aflate in proprietatea publicd sau privatd a statului sau a unitAlilor administrativ - teritoriale, cu

exceplia inceperilor folosite pentru activiteli economice sau agrement, altele decat cele desfiqurate in rela{ie

cu persoane juridice de drept public;
b) clddirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosin{5,

dupd caz, instituliilor publice cu finanlare de la bugetul de stat, utilizate penlu activitatea proprie a acestora;

c) clSdirile aflate in proprietatea fundaliilor infiintate prin testament constituite, conform legii. cu scopul de

a intre1ine, dezvolta qi ajuta institulii de culturd nalionald, precum qi de a sustine actiuni cu caracter umanitar,

social qi cultural;
d) ciddirile care, prin destina{ie, constituie ldcaquri de cu1t, apa(inand cultelor religioase recunoscute oficial
gi asociatiilor religioase, precum gi componentelor locale ale acestora, cu exceptia incdperilor folosite pentru

activitdli economice,
e) clddirile funerare din cimitire gi crematorii;

! clAdirile utilizate de unitdlile qi instituliile de invi![mAnt de stat, confesional sau particular, autorizate sd

firncJioneze provizoriu ori acreditate, cu exceplia incdperilor care sunt folosite pentru activitali economice

carc genereazd alte venituri dec6t cele din taxele de qcolarizare, servirea meselor pentru preqcolari, elevi sau

studen{i gi cazarea acestora. precum 9i clddirile fiilizate de cdtre creqe, astfel cum sunt definite qi

func{ioneazd potrivit Lesii ff. 26312001 privind infiin}area, organizarea Ei func{ionarea cregelor, cu
modifi carile gi completarile ulterioare:
g) cl[dirile unei institulii sau unitdli care func{ioneazd sub coordonarea Ministerului Educafiei Na{ionale
qi Cercetirii $tiin(ifice sau a Ministerului Tineretului qi Sportului, precum qi clddirile federaliilor spofiive
naJionale, cu excep{ia incdperilor care sunt folosite pentru activitd}i economice

h) clddirile unitijilor sanitare publice, cu exceplia incdperilor folosite pentru activitAii economice,

i) cl5dirile din parcurile industriale, parcurile qtiin{ifice gi tehnologice, precum qi cele utilizate de

incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
j) clddirile care sunt afectate activitdlilor hi&otehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de

imbnndt[Jiri funciare gi de intervenJii la apdrarea impotriva inundatiilor, precum qi clddiri]e din porturi gi

cele afectate canalelor navigabile qi staliilor de pompare aferente canalelor, cu exceplia incdperilor care sunt
lolosite pentru activilali economice:
k) clddirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje qi tuneluri qi

care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constmclii, cu exceptia incdperilor care sunt folosite pentru
alte activitdli economice;
I) clSdirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) cl[dirile Academiei RomAne 9i ale firnda]iilor proprii infiin{ate de Academia RomAnd, in calitate de

fondator unic, cu exceptia incdperilor care sunt folosite pentru activitd{i economice;
n) cl5dirile aferente capacitelilor de produclie care sunt in sectorul pentru apArare cu respectarea legislaliei
in materia ajutorului de stat:
o) clddirile care sunt \tilizate ca sere, solare, rdsadnile, ciupercdrii, silozuri pentru furaje, silozuri qi/sau

petule pentru depozitarea gi conserwarea cerealelor, cu excep{ia inclperilor care sunt folosite pentru alte

activitdli economice;
p) cl5direa folositd ca domiciliu gi/sau alte clddiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevdzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanta de urqentd a Guvemului ff. 8212006 pentru recunoa;terea

meritelor personalului armatei participant la acliuni militare gi acordarea unor drepturi acestuia gi urmaqilor



celui decedat, aprobat5 cu modific6ri prin Leqea m. 11i/2007, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
q) cl5dirile aflate in domeniul public al statului gi in administrarea Regiei Autonome "Administralia
Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepJia incdperilor care sunt folosite pentru activitd{i economice;
r) clldirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rdzboi, a vdduvelor de rdzboi qi a
viduvelor nerecasatorite ale veteranilor de rdzboi;
s) clddirea folositf, ca domiciliu aflatd in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute la art. 1 al
Decretului - leqe ff. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
de dictatura instauatA cu incepere de la 6 martie 1945, precum gi celor deportate in steineate ori constituite
in prizonieri, republicat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
t) cl6direa folositd ca domiciliu aflatd in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau

accentuat qi a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanlilor legali ai minorilor
cu haadicap grav sau accentuat qi ai minorilor incadrali in gradul I de invaliditate;

u) cl5dirile aflate in proprietatea organizaliilor cetAlenilor aparlinAnd minoritdlilor nalionale din RomAnia,

cu statut de utilitate publicd, precum qi cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in
folosinld de acestea de la o institujie sau o autoritate publicd, cu exceplia incdperilor care sunt folosite pentru

activitd{i economlce:

v) clddirile destinate serviciului de apostilS gi supralegalizare, cele destinate depozitdrii qi administririi
arhivei, precum 9i clddirile afectate funcliondrii Centrului National de Administrare a Registrelor Naiionale
Notariale;
w) clddirile detinute sau utilizate de cdtre intreprinderile sociale de inserfie.

(2) Consitiile locale pot hotdri sd acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clddiri datorate

pentru urmatoarele clddiri:
a) clddirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitecturd sau arheologice, muzee ori
case memoriale;

b) clddiri pentru care s-a instituit un regim de protectrie, altele decat monumentele istorice, amplasate in zone

de proteclie ale monumentelor istorice qi in zonele construite protejate;

c) clddirile utilizate pentru fumizarea de servicii sociale de organizaJii neguvemamentale qi

servicii sociale:

d) clddirile utilizate de organizaJii nonprofit folosite exclusiv pentru activit[lile fErd scop lucrativ;
e) clddirile restituite potrivit art. 16 din Leqea m. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate

in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menline afectatiunea de interes public;
f) clddirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urqentd a Guvemului m. 9412000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au apa{inut cultelor religioase din Rominia, republicatd, cu

modificirile qi completdrile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menline afectaliunea de

interes Publiol
s) clddirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgentd a Guvemului nr. 83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au apar(inut comunitA!lor cetdlenilor aparfinand minoritalilor na{ionale
din RomAnia, republicatd, pentru perioada pentru care proprietarul menline afectatiunea de interes public;
h) clddirea noud cu destina{ie de locuin1i, realizatd in condiliile Leeii locuintei ff. 114/1996, republicati,
cu modificArile gi completdrile ulterioare, precum gi cl5direa cu destinalie de locuinld, realizatd pe bazd de

credite, in conformitate cu Ordonanta Guvemului nr. 19/1994 privind stimularea investiliilor pentru

realizarea unor lucrlri publice qi construclii de locuin{e, aprobatd cu modificdri qi completdri prin Lesea nr.

8211995, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare. In cazti instrdindrii clddirii, scutirea de impozit nu se

aplica noului proprietar al acesteia:

i) clddirile afectate de calamitdli naturale, pentru o perioadi de p6n[ la 5 ani, incepAnd cu 1 ianuarie a anului
in care s-a produs evenimentul,
j) clddirea folositd ca domiciiiu $i/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor

prev[zute 1a ar1. 3 alin. (1) lit. b) qi art. 4 alin. (1) din Leeea ff. 341/2004, cu modifrcirile gi completdrile
ulterioare;

intreprinderi sociale ca fumizori
cetre

de



k) cl[direa folositd ca domiciliu, aflati in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale ciror venituri

lunare sunt mai mici decAt salariul minim brut pe larA ori constau in exclusivitate din indemnizalie de gomaj

sau ajutor social;
l) cl[dirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in condiliile elabordrii unor scheme de ajutor de

stat/de minimis avAnd un obiectiv prevdzut de legislalia in domeniul ajutorului de stat;

m) clddirile la care proprietarii au executat pe cheltuial[ proprie lucriri de interven{ie pentru cre$terea

performanlei energetice, pe baza procesului - verbal de receplie la terminarea lucrdrilor, intocmit in
condijiile legii, prin care se constatA realizorca misurilor de intervenlie recomandate de cdtre auditorul

energetic in certificatul de performanJ[ energeticd sau, dupd caz, in raportul de audit energetic, astfel cum

este prevazut in Ordonanta de ureentd a Guvernului nr. 18/2009 privind creqterea performanlei energetice a

blocurilor de locuinle, aprobate cu modificdri qi completdri prin Leeea m. 158/2011, cu modificdrile qi

completirile ulterioare;
n) clddirile unde au fost executate lucrdri in condiliile Legii nr. 15312011 privind mdsuri de creqtere a

calitafi arhitectural - ambientale a clddirilor, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;
o) clddirile persoaneior care domiciliazd gi locuiesc efectiv in unele localitdli din Mun{ii Apuseni gi in
Rezervatia Biosferei "Delta Dundrii", in conformitate cu Ordonanta Guvemului nr. 2711996 privind
acordarea unor facilitdli persoanelor care domiciliazl sau lucreazd in unele localitdli din Munlii Apuseni qi

in Rezervalia Biosferei "Delta Dundrii", republicatd, cu modificdrile ulterioare;
p) cladirile delinute de cooperatiile de consum sau me$te$ugdregti qi de societd{ile cooperative agricole, in
condiliile elabor[rii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avdnd un obiectiv prevezut de legisla{ia in
domeniul ajutorului de stat;

r) clddirile delinute de asocia{iile de dezvoltare intercomunitarl.

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilitd conform alin. (2), se aplicd incepdnd cu
data de 1 ianuarie a anului urmdtor celui in care persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe clddirile aflate in proprietatea persoanelor fizice qi juridice care surt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o duratd de cel mult 6 luni in cursul unui an

calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplice in anul fiscal urmator celui in care este indeplinitd
aceastd condilie.

Tilul IX, cap lI, pct.24
24. (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 456 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotirAri
privind scutirea sau reducerea impozitului pe cl5diri qi a taxei pe clddiri pe bazd de criterii gi proceduri
proprii.
(2) Scutirea sau reducerea de imp ozitltaxdpe clddiri se aplicdincepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor
celui in care contribuabilul depune actele care atestA incadrarea clddirii in una din situaliile de la afi. 456
alin. (2) din Codul fiscal
(3) in aplicarea art. 456 alin. (2) din Codul fiscal Consiliile locale pot avea in vedere obiectivele din Lista
Patrimoniului Mondial, obiective din Lista Tentativi a Patrimoniului Mondial a Romdniei, obiective din
anexa m. III la Leqea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nalional - Secliunea
a III - a - zone protejate, zonele de interes arheologic prioritar, monumente istorice de valoare nalionald gi

universald definite inbaza afi. S alLegli rr. 42212001privind protejarea monumentelor istorice, repubiicatd,
cu modificdrile ulterioare, categorii de obiective rare la nivel nalional sau vulnerabile, monumente istorice
reprezentative pentru patrimoniul cultural local defi nite in baza art. 8 al Leell nr. 42212001 privind protej area
monumentelor istorice, republicat5, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(4) intre documentele j ustificative necesare pentru acordarea scutirii sau reducerii de impozit/ta"xd pe clSdiri,
potrivit arl. 456 alin. (2) lit. m) 9i n) din eqdfl fi$el, pentru lucrlrile la clddirile monument istoric din
zonele de proteclie ale monumentelor istorice qi din zonele construite protej ate, se numarA copia avizului
conform al Ministerului Culturii sau al direcliilor judetene de cultur6, respectiv al Directiei de Culturd a
Municipiului Bucuregti, potrivit prer.ederilor legale.



25. (l ) HotirArile adoptate confotm pct. 24 includ prevederi referitoare la:

a) categoriile de cl5diri pentru care se acord[ scutire de impozitltaxd;
b) categoriile de clddiri pentru care se aplicd diverse procente de reducere;

c) documentele justificative necesare penfu acordarea scutirii sau reducerii de impozit/tax5.
(2) in cazurile in care organul fiscal dispune de documentele menlionate la alin. (1) lit. c), nu mai este

necesar6 depunerea acestora de cdtre contribuabili.

Art. 464. - (1) Nu se datoreazi impozit/taxi pe teren pentru:
a) terenurile aflate in proprietatea publicd sau privat[ a statului ori a unitd]ilor administrativ - teritoriale, cu

exceptia suprafeJelor folosite pentru activitAti economice sau agrement;

b) terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinla, dlpd, caz, instituliilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie
a acestora;
c) terenurile fundaliilor infiinlate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta
gi ajuta institulii de culturd nalionald, precum qi de a sus{ine actiuni cu caracter umanitar. social 9i cultural;
d) terenurile aparfin6nd cultelor religioase recunoscute oficial gi asocialiilor religioase. precum gi

componentelor locale ale acestora, cu excepjia suprafeJelor care sunt folosite pentru activitaf economice;
e) terenurile apa(inAnd cimitirelor gi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unitalile qi instituliile de invdjimdnt de stat, confesional sau particular, autorizate

sd funclioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafelelor care sunt folosite pentru activitAl
economice carc genereazd alte venituri decdt cele din taxele de qcolarizare, servirea meselor pentru
preqcolari, elevi sau studenli qi cruarea acestora. precum gi clddirile ntilizate de cdtre crege, astfel cum sunt

definite 9i funclioneazd potrivit Leeii ff. 26312001, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
g) terenurile unitdtrilor sanitare publice, cu exceplia suprafelelor folosite pentru activitdli economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigalie, terenurile aferente infrastructurii
portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele gi statiile de pompare aferente acestora, precun qi terenurile
aferente lucrdrilor de imbun5td{iri funciare, pebaza avizriti privind categoria de folosin{d a terenului, emis

de oficiile de cadastru gi publicitate imobiliard;
i) terenurile folosite pentru activitdfle de apdrare impotriva inundaliilor, gospodirirea apelor,

hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de api, cele folosite ca zone de protec{ie

definite in lege, precum gi terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotdr6re
a consiliului local, in mdsura in care nu afecteazd folosirea suprafelei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureazA

ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor gi nu prin destinalia datd sunt improprii pentru agriculturd sau silviculturd;
l) terenurile ocupate de autostrdzi, drumuri europene, drumuri nalionale, drumuri principale administrate de

Compania Naliona-1[ de Autostrdzi gi Drumuri Nationale din Romdnia - S.A., zonele de siguran]i a acestora,

precum gi terenurile ocupate de piste gi terenurile din jurul pistelor reprezentdnd zone de siguran{d;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum gi cele ale

metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile qtiin{ifice qi tehnologice, precum gi cele utilizate de

incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaliei in materia ajutorului de stat;

o) terenurile aferente capacitelilor de productie care sunt in sectorul pentru aplrare cu respectarea legislaliei
in materia ajutorului de stat;

p) terenurile Academiei Romdne qi ale fundaliilor proprii infrinJate de Academia Romdn6" in calitate de

fondator unic, cu exceplia terenurilor care sunt folosite pentru activitd{i economice;
q) terenurile instituliilor sau unitdlilor care func{ioneazd sub coordonarea Ministerului Educa{iei
Na{ionale qi Cercetirii $tiin{ifrce sau a Ministerului Tineretului qi Sportului, cu excep}ia terenurilor care

sunt lolosite pentru aciivitati economice:



r) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rdzboi, a viduvelor de rdzboi qi a

vdduvelor nerecesetorite ale veteranilor de rdzboi;

s) terenul aferent clddirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.

1 din Decretul - leqe nr. 118/1990, republicat, cu modificirile qi completlrile ulterioare;

t) terenui aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav

sau accentuat qi a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanlilor legali ai

minorilor cu handicap grav sau accentuat gi ai minorilor incadra{i in gradul I de invaliditate;

u) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevAzute la art. 2lit. a), c) - e) din
Ordonanta de urgentra a Guvemului ff. 8212006, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostil[ 9i supralegalizare, cele destinate depozitdrii qi administrdrii
arhivei, precum qi terenurile afectate funclionArii Centrului Nalional de Administrare a Registrelor
Nationale Notariale;
w) suprafe{ele de fond forestier, altele decdt cele proprietate pub1ic5, pentru care nu se reglementeazd

procesul de produclie lemnoasd, cele certificate, precum gi cele cu arborete cu va.rsta de pAnd la 20 de ani:

x) terenurile detinute sau utilizate de cdtre intreprinderile sociale de inse4ie;

y) terenurile aflate in propriet atea orgarlizaliilor cetdlenilor aparfin6nd minoritd{ilor nalionale din Romdnia,

cu statut de utilitate publicd, precum gi cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in
folosinld de acestea de la o institulie sau o autoritate publicd, cu exceplia terenurilor care sunt folosite pentru

activitdli economice.

(2) Consiliile locale pot hotdri sd acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate

pentru:
a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. l6 din Legea nr. 10/2001, republicatd, cu modificdrile 9i
completirile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menline afectaliunea de interes public;
b) terenul aferent clidirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de ursentd a Guvemului nr.

94/2000, republicatd, cu modificirile qi completdrile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentrine

afectaliunea de interes public;
c) terenul aferent cladirilor restituite potrivit aft. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenti a Guvemului nr.

8311999, republicat5, pe durata pentru care proprietarui men{ine afectaJiunea de interes public;

d) terenurile utilizate pentru fumizarea de servicii sociale de cdtre organiza[ii neguvemamentale gi

intreprinderi sociale ca fumizori de servicii sociale;
e) terenurile utilizate de organizalii nonprofit folosite exclusiv pentru activitdlile fErd scop lucrativ;
f) terenurile apar{indnd asocia{iilor qi fundafilor folosite exclusiv pentru activitAlile fErd scop lucrativ;
g) terenurile afectate de calamitSli naturale, pentru o perioadd de pana b 5 ani:
h) terenurile aferente clddirii de domiciliu gi/sau alte terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevdzute la art. 3 alin. (1) lit. b) $i aft. 4 alin. (1) din Leeea nr. 34U2004. cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
i) suprafelele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
j) terenurile aflate in proprietatea persoanelor ale cdror venituri lunare sunt mai mici decdt salariul minim
brut pe tari ori constau in exclusivitate din indemnizaJie de gomaj sau ajutor social:
k) terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici, in condi{iile elabordrii unor scheme de ajutor de

staVde minimis avAnd un obiectiv prev[zut de legislaJia in domeniul ajutorului de stat;

l) terenurile din extravilan situate in situri arheologice inscrise in Repertoriul Arheologic Na{ional folosite
pentru pd$unat;
m) terenurile persoanelor care domiciliazd gi iocuiesc efectiv in unele localitiji din Muniii Apuseni qi in
Rezervatia Biosferei "Delta Dundrii", in conformitate cu Ordonanta Guvemului nr. 27i 1996, republicatd, cu

modificirile ulterioare;
n) terenurile extravilane situate in arii naturale protej ate supuse unor restriclii de utilizare;
o) terenul situat in extravilanul tocalitaflor. pe o perioadd de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul

efectueazd intabularea in carlea funciard pe cheltuiald proprie;
p) suprafelele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric $i protejate;



q) terenurile, situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice qi in zonele protejate;
r) supraf'elele terenurilor afectate de cercetdrile arheologice, pe intreaga duratd a efectudrii cercetirilor.

HG 1/2016, Tilul X, cap II, pct. :

77. (1) Pentru aplicarea prevederilor afi.464 alin. (2) din Codui fiscal, consiliile locale pot adopta hotdrdri
privind scutirea sau reducerea impozitului pe teren gi a taxei pe teren pe bazd de criterii qi proceduri proprii.

79. Hotfui,rile adoptate conform art. 464 alin. (2) din Codul fiscal includ prevederi referitoare la: a)
categoriile de terenuri pentru care se acordd scutire de impozitltaxd;
b) categoriile de terenuri penfu care se aplicd diverse procente de reducere;
c) documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii sau reducerii de impozit/tax5, iar in cazul
monumentelor istorice, terenurilor din zonele construite protejate, din zonele de proteclie ale monumentelor
istorice gi din siturile arheologice gi industriale avizul direcliilor judelene de culturd sau, dupd caz, al
Direcliei de Culturd a Municipiului Bucureqti.
80. in cazurile in care organul fiscal local dispune de documentele menlionate lapct.79lit. c), nu mai este

necesarf, depunerea acestora de cf,tre contribuabili.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilitd conform alin. (2), se aplicd incepAnd cu
data de 1 ianuarie a anului urmdtor celui in care persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice gi juridice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o duratd de cel mult 6 luni in cursul unui an
calendaristic, se reduce cu 50%o . Reducerea se aplicd in anul fiscal urmltor celui in care este indeplinitd
aceasta conditie.

Art.469. - (1) Nu se datoreazi impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rdzboi, viduvelor de rdzboi
sau vdduvelor nerecdsdtorite ale veteranilor de rdzboi, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau
accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau
coproprietatea reprezentanlilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat qi ai minorilor incadrali
in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevezute la arl. 1 din
Decretul - leee nr. 118/1990, republicat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, pentru un singur mijloc
de transport, la alegerea contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevhzute la art. 3 atin. (1)
lit. b) qi art. 4 alin. (1) dinLesea ff. 34112004, cu modilicdrile gi completirile ulterioare, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
e) mijloacele de transport aie instituliilor pubiice;
f) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de
pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitdti. dacd tarifui
de kansport este stabilit in condilii de transport public;
g) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoarc;
h) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenlii in situalii de urgen{6;
k) mijloacele de transport ale instituJiilor sau unitdlilor care funclioneazd sub coordonarea Ministerului
Educa(iei Na(ionale Ei Cercetlrii $tiin{ifrce sau a Ministerului Tineretului qi Sportului;
l) mijloacele de ffanspoft ale fundaliilor infiiniate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a
intreline, dezvolta qi ajuta institulii de culturd nalionald, precum gi de a sustine ac{iuni cu caracter umanitar,
social 9i cultural;
m) mijloacele de transport ale organizaiiilor care au ca unicd activitate acordarea gratuitd de serwicii sociale
in unit[li speciaiizate care asigurd gdzduire, ingrijire sociald qi medicald, asistenfd, ocrotire, activitatri de
recuperare, reabilitare qi reinse(ie sociald pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vdrstnice,



precum $i pentru alte persoane aflate in
n) autovehiculele ac{ionate eiectric;

dificultate, in condiliile legii;

o) autovehiculele second - hand inregistrate ca stoc de marfE gi care nu sunt utilizate in folosul propriu al
operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport detinute de cdtre organizaJiile cetdlenilor aparfinand minoritAtrilor na{ionale.

(2) Consiliile locale pot hotdri sd acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transpofi
agricole utilizate efectiv in domeniul agricol
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in
domeniul agricol, stabilitA conform alin. (2), se aplicd incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor celui
in care persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele frzice carc domiciliazi in
localitdjile precizate in:

a) HotirArea Guvernului nr. 32311996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltirii
economico - sociale a unor localitnli din Muntii Apuseni, cu modifrcdrile ulterioare;
b) Hotdrdrea Guvemului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele mdsuri qi acliuni
pentru sprijinirea dezvoltirii economico - sociale a judelului Tulcea gi a Rezervaliei Biosferei "Delta
Dun5rii", cu modificarile u lterioare.

HG 112016, Tilul IX, cap II, pct.:
109. Pentru aplicarea prevederilor art. 469 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotdrriri

privind scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul
agricol pe bazi de criterii gi proceduri proprii. La nivelul municipiului Bucuregti, aceast5 aftibutrie este
indeplinitd de consiliile locale ale sectoarelor pe baza unei proceduri cadru aprobatd de cdtre Consiliul
General al Municipiului Bucureqti.

110, Scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport stabilitd conform art.469 alin. (2) din
Codul fiscal se apiicd incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor celui in care mijlocul de transport se

incadreazd in situaliile respective, cu exceplia celor prevdzute la art. 495 lit. d) din Codul fiscal care se

acordd incepAnd cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. 476. - (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor gi autoriza(iilor
urmitoarele:

a) certifrcatele, avizele qi autorizaliile ai cdror beneficiari sunt veterani de rizboi, viduve de rdzboi sau
v6duve nerecdsdtorite ale veteranilor de rdzboi;
b) certificatele, avizele qi autorizalllle ai cdror beneficiari sunt persoanele prevdzute la art. 1 din Decretul -
leee m. 118/1990, republicat, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;
c) certificatele de urbanism gi autorizaliile de construire pentru ldcaguri de cult sau construclii - anexd;
d) certificatele de urbanism gi autorizaJiile de construire pentru dezvoltarea, modemizarea sau reabilitarea
infrastructurilor din transporturi care apa(in domeniului public a1 statului;
e) certificatele de urbanism qi autorizaliile de construire pentru lucrdrile de interes public nalional, jude{ean
sau local;
f) certificatele de urbanism gi autoriza{iile de construire, daci beneficiarul constructiei este o institutie
publicd;
g) autorizaliile de construire pentru autostrizile qi cdile ferate atribuite prin concesionare, confonn legii;

h) certificatele de urbanism qi autorizaliile de oonstruire, dacd beneficiarul construc{iei este o institu}ie sau
o unitate care functioneazd sub coordonarea Ministerului Educatiei Na{ionale gi Cercetlrii $tiin{ifice sau
a Ministerului Tineretului qi Sporh-rlui:
i) certificat de urbanism sau autorizalie de construire, dacd beneficiarul construc{iei este o fundatie intiin{atd



prin testament, constituita conforn legii, cu scopul de a intreline, dezvolta qi ajuta institulii de culturd
nalionald. precu'n gi de a susline ac[iuni cu caracler umanitar. social Ei cultural:
j) certificat de urbanism sau autorizalie de construire, dacd beneficiarul construcliei este o organizalie care
are ca unicd activitate acordarea gratuitd de servicii sociale in unit5li specializate care asigurd gSzduire,
ingrij ire sociald qi medicalf,, asistenle, ocrotire, activitdli de recuperare, reabilitare qi reinse4ie socialS pentru
copil, familie, persoane cu handicap, persoane vdrstnice, precum gi pentru alte persoane aflate in dificultate,
in condiliile legii;
k) cerlificat de urbanism sau autorizatie de construire, in cazul rurei calarnitdli naturale.

(2) Consiliile locale pot hot[ri si acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor
gi autorizaliilor pentru:

a) lucrdri de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor
istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422l2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat5.
cu modificirile ulterioare, datorate de proprietarii persoane frzice care realizeazS, integral sau parfiai, aceste
lucrdri pe cheltuiald proprie;
b) lucrdri destinate pistrdrii integritafli fizice qi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice
definite in Leeea nr. 42212007, republicatd, cu modifrcirile ulterioare, finanlate de proprietarii imobilelor
din zona de proteclie a monumentelor istorice, in concordanjd cu reglementdrile cuprinse in documentaliile
de urbanism intocmite potrivit legii;
c) lucrdri executate in condi{iile Ordonantei Guvemului nr. 2011994 privind mdsuri pentru reducerea riscului
seismic al constructiilor existente, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
d) lucrlri executate in zone de regenerare urband, delimitate in condiliile Leeii m. 350/2001 privind
amenaj area teritoriului gi urbanismul, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, lucrdri in care se desfEqoari
operaJiuni de regenerare urband coordonate de administralia locald, in perioada deruldrii opera{iunilor
respective.

HG 112016, Tilul IX, cap II, pct.:
148. (1) Scutirile sau reducerile de taxe prevdzute la art. 476 alin. (2) din Codul fiscal pot fi acordate prin

hot5rdri ale consiliilor locale, adoptate in cursul anului pe baza criteriilor gi procedurilor stabilite de cdtre
acestea.
(2) HotnrArile adoptate conform alin. (1) care se pot aplica monumentelor istorice, imobilelor din zonele
construite protejate, din zonele de proteclie ale monumentelor istorice gi din siturile arheologice gi

industriale trebuie sd respecte avizul direcliilor judelene de culturd sau, dupd caz, al Direcliei de Culturd a
Municipiului Bucureqti.

Art. 485. - (1) Consiliul Local Stefan cel Mare acorda scutire de la plata taxelor speciale instituite conform
afi.484, pentru urmdtoareie persoane fizice saujuridice:
a) veteranii de r6zboi, vdduvele de rdzboi gi vdduvele nerecesdtorite ale veteranilor de rlzboi;
b) persoanele fizice prevdzute la art. 1 din Decretul - leee ff. 118/1990, republicat, cu modificdrile qi
completlrile ulterioare;
c) instituliile sau uritdlile care func{ioneazd sub coordonarea Ministerului Educagiei Na{ionale qi
Cercetlrii $tiin{ifice sau a Ministerului Tineretului 9i Sportului, cu excep}ia incintelor folosite pentru
activitAtri economice;
d) funda{iile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta 9i ajuta
institulii de culturd na{ionald, precum qi de a sus}ine actiuni cu caracter umanitar, social gi cultural;
e) organiza{iile care au ca unic[ activitate acordarea gratuitd de servicii sociale in unitali specializate care
asigurd gdzduire, ingrij ire sociald qi medicald, asistenld. ocrotire, activitefl de recuperare, reabilitare gi



reinse4ie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane v6rstnice, precum gi pentru alte
persoane aflate in dificultate, in condiliile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate qi reprezentanjii
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat qi ai minorilor incadra{i in gradul I de invaliditate.

(2) Taxele speciale instituite conform art. 484 se reduc cu 50%o pentru persoanele fizice care domiciliazd in
localitdlile precizate in:

a)HotArarea Gwemului nr. , cu modificdrile ulterioare;
b) HotirArea Guvemului nr. 395/1996, cu modificirile ulterioare.

HG 112016, Tilul IX, cap II, pct.:
162. Pentru acordarea scutirilor prevdnie 1a art. 485 din Codul fiscal, se au in vedere urmdtoarele:
a) prin autoritifi deliberative se inlelege consiliul local, consiliul judetean, Consiliul General al
Municipiului Bucureqti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ - teritoriale ale municipiilor,
potrivit Legii administratiei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile gi complet[rile
ulterioare;
b) prin reprezentant legal se inlelege pdrintele sau persoana desemnati, potrivit legii, sd exercite drepturile
gi si indeplineascd obligaliile fati de persoana cu handicap potrivit Leeii m. 448/2006 privind proteclia qi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

164. In sensul aplicdrii prevederilor art. 486 alin. (3) din Codul fiscal, procedurile vor fi aprobate de
consiliile locale interesate pentru anul fiscal urmdtor; in municipiul Bucuregti aceastd atributie revine
Consiliului General a1 Municipiului BucureEti.



Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare
Anexa nr.2 la HCL nr. 18/2016

TAXA SPECIALA PENTRU PROTECTIA CIVILA

In conformitate cu prevederile art.25 litera,,d" din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protectia
civila, se stabileste anual taxa speciala pentru protectia civila. Taxa speciala pentru protectie civila se

tttlizeazapentru cheltuielile curente si de capital aferente activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta.

Taxa speciala pentru protectia civila
Pentru persoane fizice- se stabileste la valoarea de 10 leiigospodarie/an.
Pentru persoane juridice - se stabileste la valoarea de 20 lei/an
Taxa speciala pentru protectia civila se datoreaza anual, cu doua termene de plata, astfel : 31 martie

2016 si 30 septembrie 2016. Neplata taxei la termenele stabilite ahage dupa sine, calculul si plata
majorarilor de intarziere precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute de Codul
de procedura fiscala.


