ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA CORNĂŢELU
CONSILIUL LOCAL CORNĂŢELU
Nr. 3689/8.11.2019
ANUNŢ PRIVIND
Proiectele de hotărâri ce se va dezbate în şedinţa Consiliului Local Cornăţelu

Aducem la cunoştinţa persoanelor interesate că în şedinţa Consiliului Local
Cornăţelu din luna decembrie 2020 se va dezbate următoarele proiecte de hotărâri:
- proiectul privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020,
care face obiectul
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică.
-

Proiectul privind aprobarea cotizaţiei comunei Cornăţelu la ASOCIAŢIA DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
„MANAGEMENT
INTEGRAT
AL
DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” , pe anul 2020 care face obiectul Legii

nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Proiectul privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie speciala de
salubrizare pentru anul 2020 care face obiectul

Legii nr.52/2003 privind

transparenţa decizională în administraţia publică.
în perioada 8.11.2019 - 8.12.2019, inclusiv persoanele fizice şi asociaţiile legal
constituite, interesate, vor putea depune în scris la sediul Primăriei comunei Cornăţelu
propuneri, sugestii , opinii cu valoare de recomandare la biroul secretarului comunei
Cornăţelu Ivan Florin Nelu.
Anexăm prezentului anunţ proiectul sus menţionat şi expunerea de motive a
iniţiatorului, din care rezultă necesitatea aprobării proiectului de hotărâre mai sus
menţionat
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ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA CORNĂŢELU
CONSILIUL LOCAL CORNĂŢELU
Nr. 3688/8.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020
Consiliul Local Cornăţelu, întrunit în şedinţă de ordinară, astăzi______________ , judeţul
Dîmboviţa;
Având în vedere :
raportul consilierului impozite şi taxe Fumea Rodica, cu nr. 3675/7.11.2019,
pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020;
referatul de aprobare a viceprimarului comunei nr. 3676/7.11.2019;
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.9,pct.3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la
Strassbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin legea nr.199/1997;
art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
prevederile Legii nr.l 17/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru cu
modificările şi completările ulterioare;
necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2020 în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale pe de o parte, precum şi
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte;
prevederile art.129, alin.(2), lit.b),alineatul(4) lit.c) art.l39,alin.(3) litera c) din
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul art. 196, alineatul (1), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. (1) Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, după cum urmează :
a) nivelurile impozitelor şi taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi nivelul
amenzilor stabilite în sume fixe, se majorează cu 10%, conform art.489, alineatul (2) din
Legea nr.227/2015, faţă de nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
b) nivelurile impozitelor şi taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi nivelul
amenzilor stabilite în sume fixe,care constituie Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre, se majorează cu 10% ;
c) In baza art. 457 alin 1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 , pentru clădirile
rezidenţiale si clădirile -anexa , aflate in proprietatea persoanelor fizice , impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote stabilita la 0,1% asupra valorii impozabile a
clădirii;
d) In baza art 458 alin 1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 pentru clădirile
nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice , impozitul pe clădiri se calculează
prin aplicarea unei cote de 1.0 % asupra valorii care poate fi:
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- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa;
- valoare finala a lucrărilor de construcţii ,in cazul clădirilor noi , construite in ultimii
5 ani anteriori anului de referinţa;
valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de
proprietate , in cazul clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa.
e) In baza art 458 alin. 3) din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. -227/2015 pentru clădirile
nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote stabilita la
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
f) In baza art. 460 alin 1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 , pentru clădirile
rezidenţiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice , impozitul /tax ape
clădiri se calculează de 0,15% asupra valorii impozabile a clădirii;
g) In baza art. 460 alin 2) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 pentru clădirile
nerezidentiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice , impozitul/taxa
pe clădiri se calculează pri aplicarea unei cote de 1.3% , inclusiv asupra valorii
impozabile a clădirii
h) In baza art. 460 alin 3) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 pentru clădirile
nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote stabilita la
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
i) In baza art 477 alin7) din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr227/2015 cota taxei pentru
serviciile de reclama si publicitate se stabileşte la 2%;
j) In baza art 481 alin.(2) litera a) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 cu
modificările ulterioare , impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de
impozit la suma încasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, stabilită la
2% , in cazul unui spectacol de teatru , o piesa de teatru , balet, opera, operetta , concert
filarmonic sau alta manifestare muzicala un film, un spectacol de circ sau orice competiţie
sportivă interna sau internaţionala;
k) In baza art 481 alin.(2) litera b) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 cu
modificările ulterioare, se stabileşte cota de 5% in cazul oricărei alte manifestări artistice
decât cele enumerate la lit. a);
Art.2. (1) In vederea calculării taxelor si impozitelor locale se stabilesc doua ranguri in cadrul
Iocalitatii după cum urmeaza:
a. Zona A, rang IV satul de reşedinţă, respectiv satul Cornăţelu ;
b. Zona A, rang V satele componente ale comunei, respectiv Bolovani, Corni,
Slobozia şi Alunişu;
Art.3. (1) Pentru plata cu anticipaţie pana la 31 martie 2020 a impozitului pe clădiri, teren,
mijloace de transport, pe întreg anul fiscal de către contribuabili, persoane fizice sau juridice,
se aproba o bonificaţie de 10%.
Art.4. (l)Taxele stabilite in baza Legii 227/2015 privind Codul Fiscal se încasează în două
termene scadente, respectiv 30 martie si 30 septembrie 2020.
(2) Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local
de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, fiecare se plăteşte
integral până la primul termen de plată.
Art.5. (1) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă pentru anul 2020
se stabileşte în cuantum de 500 lei, potrivit art.486 alin.(4) Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. (1) Pentru persoanele fizice şi juridice, se aprobă anularea creanţelor restante în sumă
mai mică sau egală cu 10 lei/rol fiscal, aflate în sold la data de 31.12.2019, conform art. 266 din
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art.7. (1) Se aprobă reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri, conform art. 456 alin.(2) literele
i) pentru :
a) o perioadă de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor în care s-a produs
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evenimentul pentru clădirile afectate de calamităţi naturale;
(2) Se aprobă reducerea cu 50 % a impozitelor pe teren , conform art.464 alin.(2) litera g),
pentru:
a) o perioadă de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor în care s-a produs
evenimentul pentru terenurile aferente clădirilor afectate de calamităţi naturale;
Art.8. (l)Se aprobă taxele speciale prevăzute la art. 484 alin.(l) - alin.(3) din Legea nr.227/2015
privind Codul Fiscal, constiuind Anexa nr.2, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.9. (1) împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.10. (1) Cu aducerea la îndeplinire a prezenteia se responsabilizează viceprimarul Comunei
Cornăţelu prin compartimentul contabilitate impozite şi taxe, respectiv consilier impozite şi taxe
Fumea Rodica.
A rt.ll. (1) Secretarul comunei Cornăţelu va aduce prezenta la cunoştinţa locuitorilor comunei şi
o va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Dâmboviţa, viceprimarului comunei,
compartimentelor contabilitate impozite şi taxe, cadastru-urbanism, asistenţă socială şi stare
civilă, administrativ din cadrul primăriei.
DATA 8.11.2019
Nr.
Contrasemnează
Secretar,
Ivan Florin Nelu

V1CEPRIMAR CU ATRIBUŢII PRIMAR,
Prof. Adriana Constantin

Nr. 3676/7.11.2019

PRIMĂRIA COMUNEI CORNĂŢELU
REFERAT DE APROBARE

privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre
privind aprobare nivelului impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020
In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a
autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Romania prin
Legea 199/1997, stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale intră în competenţa
consiliului local conform prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin 4 lit. c din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, având la bază prevederile legale reprezentate
de Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
Modificările aduse sistemului de fiscalitate din România, în ceea ce priveşte
impozitele şi taxele locale, prin aprobarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioareau fost generate de următorii factori :
- eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual în funcţie de natura
juridică a contribuabilului, în sensul că, impozitarea clădirilor se face în funcţie de natura
juridică a persoanei fizică/juridică, prin noul Cod fiscal sistemul de impozitare a clădirilor se
va face în funcţie de destinaţia clădirii care poate fi rezidenţială sau nerezidenţială
(comercială)
- reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili;
- încurajarea investiţiilor;
- impactul în bugetele autorităţilor locale ;
- întărirea autonomiei locale, acordând autorităţilor locale posibilitatea să stabilească
politica fiscală locală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară.
La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 s-a avut in vedere
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Resursele financiare, din punct de vedere fiscal care constituie venituri proprii ale
bugetelor locale sunt următoarele :
A.
impozitele şi taxele locale, instituite prin titlul IX din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, respectiv:
a) impozitul şi taxa pe clădire
b) impozitul şi taxa pe teren
c) impozitul pe mijloacele de transport

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale;
B. Amenzile aferente impozitelor şi taxelor locale precum şi dobânzile pentru plata cu
întârziere a impozitelor şi taxelor locale
C. taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege;
D. taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor
efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.
Din cauza proiecţiei bugetare pentru anul 2020 şi a sumelor mai mici ce ne vor fi
repartizate din impozitul pe venit şi TVA, cât şi a inflaţiei, am propus creşterea impozitelor şi
taxelor locale cu 10%, conform art. 489, alineatul 2 din Codul Fiscal , care ne permite
creşterea impozitelor şi taxelor locale cu până la 50 %.

Faţă de necesitatea respectării Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre aprobare Consiliului Local al
Comunei Cornăţelu şi adoptare a proiectului de hotărâre aşa cum a fost iniţiat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUŢII PRIMAR,
PROF. ADRIANA CONSTANTIN

ANEXA NR. 1
La HCL nr. _ _ / __________
TABLOUL
privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , precum si
amenzile aplicabile conform Codului Fiscal
CAP. I TITLUL IX - IMPOZITE SI TAXE LOCALE
I.I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI

1.1 IMPOZITUL PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA
PERSOANELOR FIZICE
Valorile impozabile pe metru pătrat, în cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 457 alin.(2)

Tipul clădirii

A) Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
B) Clădire cu pereţii exteriori din lemn. din piatra
naturala, din cărămidă nearsa , din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic si sau
chimic.
C) Clădire -anexa cu cadre din beton armat sau cu
pereţii exteriori din cărămidă arsa sau din orice elte
materiale rezultate in urma unui tratament termicsau
chimic
D) Clădire -anexa cu pereţii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din cărămidă nearsa ,din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau
chimic.
E). In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa
încăperi amplasate la subsol, demisol sau la mansarda ,
utilizate ca locuinţa , in oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit A-D
F) . In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresa incaperi amplasate la subsol demisol, sau la
mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuinţa ,
in oricare dintre tipurile de clădire prevăzute la lit A-D

Nivelurile aplicabile conform Codului lîscal
Valoarea impozabila lei/mp
Cu instalaţii de apa,
canalizare, electrice
si incalzire( condiţii
cumulative)

Fara instalaţii de apa,
canalizare,
electricitate sau
încălzire

1000

600

300

200

200

175

125

75

75% din suma care sar aplica clădirii

75%din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care sar aplica clădirii

50%din suma care s-ar
aplica clădirii

Valorile din tabelul de mai sus, se vor ajusta cu coeficientul
Zona în cadrul localităţii
Rangul localităţii
X
O
I
11
A
2.60
2.50
2.40
B
2.50
2.40
2.30
C
2.40
2.30
2.20
D
2.30
2.20
2.10

de corecţie, potivit art. 457 alin(6)
III
2.30
2.20
2.10
2.00

IV
1.10
1.05
1.00
0.95

V
1.05
1.00
0.95
0.90

II. IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN
II. 1 Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în intravilanul comunei
Cornăţelu, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii,
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimata in hectare, cu
suma corespunzătoare prevăzută in următorul tabel:
Art 465. alin 2) din Codul Fiscal - nivelurile impozabile/rangul localităţii
Zona in cadrul
Nivelurile impozitului /taxei pe ranguri de localitati
localităţii
I
0
11
III
IV
A
8282
6878
6042
5236
711
569
B
5199
3558
6878
4215
C
5199
427
3558
2668
1690
D
3558
984
278
1690
1410

V
569
427
284
142

11.2 IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - ORICE ALTĂ
CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI DE CONSTRUCŢII
în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest
rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).”
Art 465. alin 4) din codul Fiscal
Nr
Zona /Categoria de folosinţa
B
D
A
C
crt.
1
Teren arabil
28
21
19
15
2
Păşune
21
19
15
13
3
Faneata
21
19
15
13
4
Vie
46
35
28
19
5
Livada
28
53
46
35
6
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestiera
21
19
15
28
7
Teren cu ape
8
0
15
13
8
Drumuri si cai ferate
0
0
0
0
9
Teren neproductiv
0
0
0
0
Art 465 alin 5) din Codul Fiscal - Valorile se ajusteaza cu coeficientul de corecţie prevăzut de lege
Rangul localităţii
Coeficientul de
corecţie
0
8.00
I
5.00
II
4.00
III
3.00
IV
1.10
V
1.00
II.3 IMPOZITUL /TAXA PE TERENURILE AFLATE IN EXTRAVILAN
In cazul unui teren amplasat in extravilan , impozitul /taxa , pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului exprimata in hectare , cu suma corespunzătoare prevăzută in următorul tabel,
inmultita cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin.6)
Art 465 alin 7) din Codul Fiscal
Nr
Categoria de folosinţa
Impozit lei/ha
1
Teren cu construcţii
31
2
Teren arabil
50
3
Păşune
28
4
Faneata
28
2

5
5.1.
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt5.1
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod , alta decât cea prevăzută la nr crt. 6.1
Livada pana la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestiera, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt 7.1
Pădure in varsta de pana la 20 ani si pădure cu rol de protecţie
Tern cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

Coeficienţi de corecţie prevăzuţi la art 457. alin 6) din Codul Fiscal
Zona in
cadrul
Rangul localităţii
localităţii
0
1
11
111
IV
A
2.60
2.50
2.40
2.30
1.10
B
2.50
2.40
2.30
2.20
1.05
C
2.40
2.30
2.20
1.00
2.10
D
2.30
2.20
2.10
2.00
0.95

55
0
56
0
16
0
6
34
0
0

V
1.05
1.00
0.95
0.90

III.
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează in funcţie de capacitatea cilindrica a acestuia , prin
înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc. sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul
următor.
Art 470 alin 2) din Codul Fiscal - Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Nr crt
Lei /200cmc sau
Mijloace de transport cu tracţiune mecanica
fracţiune din aceasta
I
Vehicule înmatriculate (lei/200cmc sau fracţiune din aceasta)
1
Motociclete , triciciuri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea
8
cilindrica de pana la 1600cmc inclusiv
2
Motociclete , triciciuri si cvaddricicluri cu capacitatea cilindrica de
9
peste 1600cmc
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc
18
inclusiv
4
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001cmc si 2600 cmc
72
inclusiv
5
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc 3000cmc
144
inclusivsi
6Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc
290
7
Autobuze , autocare ,microbuze
24
8
Alte vehicule cu tracţiune mecanica cu masa totala maxima
30
autorizata de pana la 12 to inclusiv
9
Tractoare înmatriculate
18
11
Vehicule înregistrate
1
Vehicule cu capacitate cilindrica
Lei /200cmc
1.1.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica < 4800cmc
4
1.2.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800cmc
6
2
Vehicule fara capacitate cilindrica evidenţiata
150 lei/an
In cazul mijloacelor de transport hibride , impozitul se reduce cu 50%
In cazul unui ataş , impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.

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:
Art 470. alin 5 din Codul fiscal - Autovehicule ce transportă marfă cu masa totală maximă
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

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

1 două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

142

2 Masa de cel puţin 13 tone. dar mai mică de 14 tone

142

395

3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

395

555

4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

555

1.257

5 Masa de cel puţin 18 tone

555

1.257

1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

142

248

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

248

509

3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

509

661

4

661

1019

5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1019

1.583

6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1019

1.583

7

1019

1.583

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

661

670

2

670

1046

1046

1.661

11 3 axe

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

Masa de cel puţin 26 tone

III 4 axe

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

4

4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.661

2.464

5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.661

2.464

6 Masa de cel puţin 32 tone

1.661

2.464

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:
Art. 470 alin.6 din Codul Fiscal
Impozitul
(în lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I.

-

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

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

2 + 1 axe
1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14
tone

0

0

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16
tone

0

0

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18
tone

0

60

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20
tone

60

137

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22
tone

137

320

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23
tone

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25
tone

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28
tone

414

414

747

1.310

5

9
II

III

Masa de cel puţin 28 tone

747

1.310

2+2 axe
1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25
tone

128

299

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26
tone

299

491

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28
tone

491

721

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29
tone

721

871

5

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

871

1.429

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33
tone

1.429

1.984

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36
tone

1.984

3.012

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
tone

1.984

3.012

9

Masa de cel puţin 38 tone

1.984

3.012

2+3 axe
1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2

#
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3

Masa de cel puţin 40 tone

2.197

2.986

IV j 3+2 axe
1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4

Masa de cel puţin 44 tone

2.679

3.963

V

3+3 axe
1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4

Masa de cel puţin 44 tone

1.434

2.283

Art. 470, alin. 7)din Codul Fiscal - în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care
nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la III.c impozitul pe mijloacele de
Impozit
Masa totală maximă autorizată
- lei a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d. Peste 5 tone

64

Art.470, alin.8) din Codul Fiscal - în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de
transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:___________________________
Mijlocul de transport pe apă

Impozit - lei/an -

1. Luntre, bărci iară motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement

1.119

5. Scutere de apă

210

6. Remorchere şi împingătoare:

X

a) până la 500 CP, inclusiv

559

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

909

7

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000
de tone, inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Art.474 alin.l din Codul Fiscal - taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul
urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:_______________________________
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
- lei a) până la 150 m2, inclusiv

6

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv

7

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv

9

d) între 501 şi 750 m , inclusiv

12

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv

14

7
f) peste 1.000 m"

14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare
m2 care depăşeşte 1.000 m2

Conform art.472, alin.2 taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural, este
egală cu 50% din suma stabilită conform tabelului de mai sus
Art.474,
alin. 4

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia 15 lei
de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se
stabileşte la 15 lei.

Art.474,
alin. 5

Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire
clădire rezidenţială sau clădire anexă

Art.474,
alin. 10

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

Art.474,
alin. 14

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere,
tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj,
firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de

pentru o

0,5% din
valoarea
autorizată a
lucrărilor de
construcţii
10 lei /mp afectat
8 lei, pentru
fiecare mp
suprafaţă
ocupată

Art.474,
alin. 15

Art.474,
alin. 16
Art.475,
alin. 1

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare,
gaze, te r m ic e , e n e r g ie e le c tr ic ă , t e le fo n ie şi t e le v iz iu n e p rin
cablu se stabileşte de consiliul local şi este de 13 lei, pentru
fiecare racord.
Taxa pentru eliberarea certificatului/adeverinţei de
nomenclatură stradală şi adresă

13 lei, pentru
fiecare racord.

Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

20 lei

Art.475,
alin. 2
Art.475,
alin. 3

8 lei

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător

70 lei

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare

10 lei

Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, clasificată în clasa
CAEN 5610 - „restaurante” şi 5630 -„baruri”, se stabileşte astfel:
a) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată până la 500
mpinclusiv;

200 lei

b) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată peste 500
mp;

4000 lei

V. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Art.478,
alin. 2

Art 481

în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana
derulează o activitate economică lei/mp/fracţiune de mp
în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei
structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate
lei/mp/fracţiune de mp
Impozit pe spectacol

32 lei
23 lei

Cota de impozit la suma
încasată din vânzarea
biletelor de intrare şi a
abonamentelor

Art. 481,
litera a)

in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de
2%
teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta
manifestare muzicala, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie
sportiva interna sau internaţionala;
Art. 481, in cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele
5%
litera b)
enumerate la lit. A).
V I. SANCŢIUNI
LIMITELE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE
Art. 493,
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amenda de la 70 lei la 279
alin.(3)
lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amenda de la 279 lei la 696 lei.
Art. 493,
Incalcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vanzarea, evidenta si
alin.(4)
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 325 lei la 1.578 lei.
Art. 493,
In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la
alin.5
alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%.
PREŞEDINTE
Contrasemnează,
Secretar General,

I
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ANEXA NR.2
LA HCL NR.

/

TAXE SPECIALE
ANUL 2020
-

Art.484
alin. 1-3
Art. 486
alin.5
Art. 486
alin.l

Taxă habitat lei/luna/gospodarie cu cel puţin doi membri
(incluzând
comisionul
de
administrare
de
1,25
lei/luna/gospodarie);
Taxă habitat lei/luna/gospodarie pentru persoanele care
locuiesc singure intr-o gospodărie si strainasii care
domiciliază in judeţul Dambovita si in afara judeţului, care
au gospodarii pe raza judeţului Dambovita (incluzând
comisionul de administrare de 0,714 lei/luna/gospodarie);

21 lei

Taxa habitat lei/luna/institutii publice finanţate de la buget
(incluzând
comisionul
de
administrare
5,95
lei/luna/institutie);

100 lei

Taxă habitat
lei/lună pentru gospodăriile ale căror
proprietari sunt plecaţi împreuna cu familia in
strainatate(incluzand comisionul de administrare 0,476
lei/luna/gospodărie);
Taxa pentru protecţie civilă/dotare SVSU Cornăţelu
Persoane fizice lei/anual
Persoane juridice lei/anual
Taxă pentru vizarea/eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri
Târg anual Cornăţelu 6-9 septembrie

12 lei

8 lei

5 lei
10 lei
32 lei

a)Taxă pentru folosirea locurilor publice pentru vânzarea
12 lei/m.p.
produselor de orice fel pe toată perioada de desfăşurare a târgului
b)Taxă deşeuri menajere şi ambalaje de la produsele vândute pe
30 lei
toată perioada de desfăşurare a târgului
a)Taxa pentru folosirea locurilor publice pentru activitatea de
15 lei/m.p.
comerţ - restaurante pe toată perioada de desfăşurare a târgului
b)
Taxă deşeuri menajere şi ambalaje de la produsele vândute pe
toată perioada de desfăşurare a târgului
200 lei
Taxa pentru activitatea parcului de distracţii pe toată perioada de
15 lei/m.p.
desfăşurare a târgului

PREŞEDINTE,

Contrasemnează,
Secretar General,
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