JUDETUL ARGES
COMUNA BASCOV
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
HOTARAREA NR.171
NR.171
privind stabilirea impozitelor
impozitelor si taxelor locale
ale com. Bascov pentru anul fiscal 201
2015
Consiliul local al comunei Bascov, Judetul Arges, intrunit in sedinta
ordinara din data de 04.12.2014;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive prezentata de primarul com.Bascov;
- Raportul nr.22388/28.11.2014, prezentat de compartimentul

impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului ;
- Raportul nr.22487/02.12.2014, prezentat de compartimentul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
- Raportul nr.22488/02.12.2014, prezentat de compartimentul
urbanism,amenajarea teritoriului si cadastru;
- Raportul
nr.22489/02.12.2014,
depus
de
viceprimarul
com.Bascov,
- Raportul nr.22490/02.12.2014, prezentat de casierul Primariei
Bascov ;
- Raportul nr.22491/02.12.2014, prezentat de compartimentul
stare civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local Bascov;
Vazand prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare ale HGR nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, ale HGR
nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate
acestora,precum si amenzile
aplicabile incepand cu anul fiscal 2013,cu modificarile si completarile
ultrioare,ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public,cu modificarile si completarile ulterioare ,ale Legii 50/1991
privind autorizarea lucrarilor de constructii ,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare ,precum si ale Ordinului nr.839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;
Luand in considerare prevederile art.20, alin(1) lit.b) din 273/2006
privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.36 alin (4) lit “c” din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
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In temeiul dispozitiilor art.45 alin(1) din Legea nr.215/2001, republicata,
privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

CAP.I IMPOZITUL PE CLADIRI
ART.1. Impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 201
2015, se
stabilesc dupa cum urmeaza :
(1)
Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice se calculeaza
prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% asupra valorii impozabile a
cladirii .
(2) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale
diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in
ANEXA NR.1, valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare
tipului cladirii.
(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina
prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate
in metri patrati cu valoarea impozabila corespunzatoare, din ANEXA
NR.1 exprimata in lei /mp.
(4)
Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se
determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor
cladirii,inclusiv ale balcoanelor , logiilor sau ale celor situate la subsol,
exceptind suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si
suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul
localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii
determinate conform alin.3 cu coeficientul de corectie prevazut la anexa
nr.1.
nr.1
(6) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult
de 3 niveluri si 8 apartamente , coeficientul de corectie prevazut la alin.5
se reduce cu 0,10.
(7) Valoarea impozabila a cladirii,determinata in urma aplicarii
prevederilor alin.(1)-(6), se reduce in functie de anul terminarii acesteia,
dupa cum urmeaza;
a) cu 20 %,pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de
ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30
de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinta.
(8) In cazul cladirii utilizate ca locuinta ,a carei suprafata
construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acestuia,
determinate in urma aplicarii prevederilor alin.(1)-(7), se majoreaza cu
cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.
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(8)^1.In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare
majora, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel
ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost efectuata receptia la
terminarea lucrarilor.Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in care,
la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel
putin 25% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor.
(9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv
masurate pe conturul exterior , atunci suprafata construita desfasurata a
cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un
coeficient de transformare de 1,20.
(10) In cazul contribuabililor mentionati la alin (1) care au in
proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri,
majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de
domiciliu ;
b) cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de
domiciliu ;
c) cu 300% pentru cea de-a treia cladire si urmatoarele in afara celei
de la adresa de domiciliu ;
(11) Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de
anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din
documentele care atesta calitatea de proprietar.
(12) Contribuabilii care intra sub incidenta alin (10) au obligatia sa
depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale
autoritatii administratiei publice locale unde domiciliaza si la cele in raza
carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora.
(13)Nu intra sub incidenta alin.(10) persoanele fizice care detin in
proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
(14) Impozitul pe cladiri se datoreaza si de persoanele fizice si
juridice care detin terenuri concesionate.
ART.2.
(1) Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane juridice,
juridice
se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,4% asupra valorii de inventar a
cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor
legale in vigoare.
(1.1) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere de catre
locator, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice
locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi
declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor
respective.
(1.2) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral
pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.
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(2) In cazul cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani
anteriori fata de anul fiscal de referinta, impozitul pe cladiri se calculeaza
prin aplicarea cotei de 10% , iar in cazul unei cladiri care nu a fost
reevaluata in ultimii 5 ani anteriori fata de anul fiscal de referinta,
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 30% si se aplica
la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitate la sfarsitul
lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.
(3) In cazul unei cladiri ce face obiectul unui contract de leasing
financiar se aplica urmatoarele reguli:
a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locator ;
b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri
este valoarea cladirii inregistrata in contractul de leasing financiar,
asa cum e
inregistrata in contabilitatea locatorului sau a
locatarului .
c)in cazul in care contractul de leasing inceteaza astfel decat prin
ajungerea la scadenta , impozitul pe cladirii este datorat de locator.
(4) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o
persoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau de conservare, chiar
daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea autorizarii.
(5) Imozitul pe cladiri se aplica pentru orice persoana juridica aflata in
functiune, in rezerva sau in conservare chiar daca valoarea sa a fost
recuperata integral sau pe calea amortizarii.
ART.3.
(1) In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o
persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre
persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei
in care cladirea a fost dobandita sau construita.
(2) In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau
distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se
mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii
urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.
(3) In cazurile prevazute la alin (1) sau (2), impozitul pe cladiri se
recalculeaza pentru a reflecta perioada din an, in care impozitul se aplica
acelei persoane.
(4) In cazul extinderii, inbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor
modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se
recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a
fost finalizata modificarea.
(5) Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are
obligatia de a depune o declaratie de impunere la Compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de
zile de la data dobandirii , instrainarii sau construirii.
(6) Orice persoana care extinde, inbunatateste, demoleaza, distruge
sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o
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declaratie in acest sens la Compartimentul de specialitate al Primariei
Bascov in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste
modificari.
(7) Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile
prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de
proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale
locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului
local al com. Bascov, unde este amplasata cladirea sau al celei unde isi
are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente
pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea.
Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal
emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei
publice locale. Actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea
prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
ART.4.
(1) Impozitul pe cladiri se plateste anual in doua rate egale, pana la
datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
(2) Impozitul anual pe cladiri ,datorat aceluiasi buget local de catre
contribuabilii, persoane fizice sau juridice , de pana la 50 lei
inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In
cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri
amplasate pe raza aceleiasi localitati , suma de 50 lei se refera la
impozitul pe cladiri cumulate.
ART.5.
(1) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza
datoreaza pentru:
1) cladirile institutiilor publice si cladirile care fac parte din
domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale, cu exceptia
incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice.
2) cladirile care, potrivit legislatiei in vigoare sunt considerate
monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee sau case
memoriale cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati
economice.
3) cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult
apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si partile lor
componente locale cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru
activitati economice.
4) cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar sau
universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor
care sunt folosite pentru activitati economice;
5) cladirile unitatilor sanitare de interes national care nu au trecut
in patrimonial autoritatilor locale;
6) cladirile aflate in domeniul public al Statului si in administrarea
Regiei Autonome “Administratiei Patrimoniului Protocolului de Stat”cu
exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;
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7) constructiile si amenajarile funerare din cimitire- crematorii;
8) cladirile sau constructiile din parcurile industrial-stiintifice si
tehnologice, potrivit legii;
9) cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor
administrative-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
10) oricare dintre constructiile speciale:
a) sonde de titei, gaze,sare,
b) platforme de foraj marin,
c) orice centrala hidroelectrica, centrala termoelectrica, centrala
nuclearaelectrica, statie de transformare si de conexiuni, cladire
si constructie speciala anexa a acesteia,post de transformare,
retea aeriana de transport si distributie a energiei electrice si
stalpii aferenti acesteia, cablu subteran de transport, instalatie
electrica de forta canalizari si retele de telecomunicatii subterane
si aeriene
d) cai de rulare, de incinta sau exterioare;
e) galerii subterane, planuri inclinate subterane si rampe de put;
f) puturi de mina
g) cosuri de fum
h) turnuri de racier
i) baraje si constructii accesorii
j) diguri constructii-anexe si contoare pentru interventii la
apararea
impotriva inundatiilor
(2) Constructie de natura similara celor de la alin (1) pct.11, avizate
prin hotarare a consiliilor locale, sunt scutite, pana cand
intervin alte modificari.
(3) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei
persoane
fizice daca:
a) cladirea este o locuinta noua realizata in conditiile legii locuintei
nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu
Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru
realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinta, aprobata si
modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(4) Scutirea de impozit prevazuta la alin (3) se aplica pentru o
cladire timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia. In cazul
instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al
cladirii.
ART.6.
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Majorarea anuala prevazuta la art.287 din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificarile si copletarile ulterioare se stabileste
dupa cum urmeaza:
a) impozitul pe cladiri datorate de catre contribuabilii, persoane
fizice pentru cadirile cu destinatie de locuinta, se majoreaza cu o cota de
10% impozitul pe cladiri datorat de catre contribuabili persoane fizice in
situatia in care destinatia cladirii a fost schimbata din locuinta in spatiu
cu alta destinatie se majoreaza cu o cota de 30%.
In situatia in care destinatia locuintei se schimba in cursul anului,
impozitul pe cladiri majorat potrivit lit a) in cazul persoanelor juridice, se
datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a
aprobat schimbarea destinatiei potrivit legii.
Impozitul pe cladiri majorat potrivit lit a) datorat in cazul
persoanelor fizice, se da la scadere de la data de intai a lunii urmatoare
celei in care s-a aprobat schimbarea destinatiei potrivit legii, in situatia
in care se revine la destinatia initiala de locuinta.
Contribuabilii, persoane fizice care schimba destinatia unei cladiri
din locuinta in spatiu cu alta destinatie au obligatia de a depune o
declaratie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data aprobarii
schimbarii destinatiei.
Contribuabilii persoane fizice care detin in proprietate cladiri cu
alta destinatie alta decat cea de locuinta au obligatia sa depuna pana la
data de 31.01.2015 o declaratie de impunere pentru stabilirea
impozitului majorat potrivit lit a)
Impozitul se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de
31 martie si 30 septembrie inclusiv;
CAP.II. IMPOZITUL PE TEREN
ART.7.
ART.7
(1) Contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in
intravilanul sau in extravilanul com. Bascov, datoreaza impozit pe teren
potrivit legii.
(2) Impozitul pe teren, se plateste la bugetul local al unitatii
administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul.
(3) In cazul unui teren , aflat in administrare sau in folosinta, dupa
caz, a altei persoane si pentru care se datoreaza chirie/arenda in baza
unui contract de inchiriere/arendare, impozitul pe teren se datoreaza de
catre proprietar.
(4) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai
multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din
teren aflat in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile
individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun
datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.
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(5) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza
de catre locator.
(6) In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin
ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de catre locator.
ART.8.
ART.8 Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de
metri patrati din, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona
si/sau categoria de folosinta a terenului.
(1) Impozitul pe terenurile situate in intravilanul com. Bascov, este
cel prevazut in anexa nr. 2 si 3.
(2) Impozitul pe teren in cazul terenurilor intravilane se stabileste
prin inmultirea numarului de metri patrati ai terenului cu suma
corespunzatoare zonei si rangul localitatii.
(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in regimul
agricol la alta categorie de folosinta de cat cea de terenuri cu constructii,
impozitul pe teren se stabileste dupa cum urmeaza:
a) prin inmultirea numarului de metri patrati de teren cu suma
corespunzatoare prevazuta in anexa nr.3
b) prin inmultirea rezultatului de la lit a) cu coeficientul de corectie
care corespunde rangului localitatii Bascov de 1,10 – rangIV.
(4) In cazul unui teren amplasat in extravilanul com.
Bascov,impozitul
pe
teren
se
stabileste
prin
inmultirea
suprafetei,exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in
ANEXA NR.3 .1.
(5) Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an,
impozitul pe teren se datoreaza la data de intai a lunii urmatoare celei in
care terenul a fost dobandit.
(6) Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:
a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este
acoperit de o cladire;
b) orice teren al unui cult religios cu personalitate juridica;
c) orice teren a unui cimitir, crematorii
d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si
universitar
e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a
trecut in patrimonial autoritatii locale;
f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie
publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati
economice;
g) orice teren aferent unei cladiri a unei institutii publice sau unei
cladiri care face parte din domeniul public sau privat al unei
unitati administrativ teritoriale exceptand suprafetele folosite
pentru activitati economice;
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h) orice teren degradat sau poluat , inclus in perimetrul de
ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt
improprii pentru agricultura sau silvicultura;
j) orice terenuri legate de sistemele hidrotehnice sau de navigatie;
k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene,, drumuri
nationale, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand
zone de siguranta;
l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice;
m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor
administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori sau testamentari
(7) Impozitul pe teren se plateste anual in două rate egale, pana la
datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
CAP.III. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
ART.9.
(1) Impozitul asupra mijloacelor de transport
cu tractiune
mecanica, care apartin contribuabililor se stabileste in functie de
capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 200 cmc sau fractiune
din aceasta, conform anexei nr.4 lit A,pct.I.
(2) pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala
maxima autorizata de peste 12 tone, precum si pentru combinatiile
acestora ,taxa este cea prevazuta in anexa nr.4 lit A,pctII si III.
III
(3) pentru remorci, semiremorci si rulote taxele anuale se stabilesc
in functie de capacitatea acestora, conform anexei nr.4 lit A pct.IV.
pct.IV
(4) impozitul asupra mijloacelor de transport pe apa, remorchere si
impingatoare, vapoare, ceanuri, slepuri si baraje fluviale ,care apartin
contribuabililor, se stabileste anual fiecare in parte, conform anexei nr.4
lit A pct.V,VI,VII si VIII.
(5) Impozitul asupra mijloacelor de transport se plateste la bugetul
local al unitatii administrativ- teritoriale unde persoana isi are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
(6) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract
de leasing financiar, impozitul asupra mijlocului de transport se
datoreaza de locatar.
(7) Orice persoana care dobandeste/transfera un mijloc de transport
sau isi schimba domiciliu/sediul/punctul de lucru are obligatia de a
depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul
de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza
teritoriala isi are domiciliul /sediul/punctal de lucru in termen de de zile
inclusiv,de la modificarea survenita.
(8) Impozitul asupra mijlocului de transport se plateste anual, in
două rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
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(9) In cazul unui mijloc de transport detinut de un nerezident,
impozitul asupra mijlocului de transport se stabileste integral in
momentul inregistrarii mijlocului de transport la compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locala.
(10) Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
(a) autoturismele,motocicletele cu atas si mototriciclurile care
apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate
handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru
transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii,Insula Mare
a Brailei si Insula Balta Ialomitei;
(c)mijloacele de transport ale institutiilor publice
d) 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 localitati, daca
tariful de transport este stabilit in conditii de transport public.
(11) Impozitul pentru vehiculele lente se stabileste la valoarea de
34,0 lei/an vehicul lent:
- pentru vehiculele lente existente in patrimonial persoanelor fizice
sau juridice la data de 01 ianuarie impozitul datorat pentru intregul an
fiscal se achita pana cel tarziu la data de 31 ianuarie a anului de
referinta.
- pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 01 ianuarie,
impozitul se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei
in care s-a dobandit vehiculul lent, proportional cu perioada ramasa pana
la sfarsitul anului fiscal respectiv si se achita in cel mult 30 de zile
calendaristice de la data dobandirii.
- pentru vehiculele lente instrainate ori scoase din functiune,
impozitele locale aferente se dau la scadere incepand cu data de intai a
lunii urmatoare celei in care s-a produs aceasta situatie, proportional cu
perioada ramasa pana sfarsitul anului fiscal respectiv.
Modelul declaratiei de impunere privind stabilirea impozitului
pentru vehiculele lente este prevazut in anexa nr.5,pct.B.
Situatia cuprinzand vehiculele lente este prevazuta in anexa nr.5
pct.A
CAP.IV.

TAXE PENTRU ELIBERAREA
CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

ART.10.
(1) Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor,
contribuabilii datoreaza taxe diferentiate, conform anexei nr.6.
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(2) Pentru taxele prevazute in anexa nr.6 pct.A, stabilite pe baza
valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele
reguli:
a)taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie
declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de
emiterea avizului;
b) termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar
nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva,
persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind
valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale;
c) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv de la data la care se depune
situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructie,
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice
are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a
lucrarilor de constructie;
d) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv de la data la care compartimentul
de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis
valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma
suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia
sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea
administratiei publice locale.
(3) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
nu se datoreaza pentru:
a) certificat de urbanism si autorizatie de construire pentru lacas de
cult sau constructie anexa;
b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru
dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din
transporturi care apartin domeniului public al statului;
c) certificat de urbanism sau autorizatie de constructie, pentru
lucrarile de interes public judetean sau local;
d) certificatul de urbanism sau autorizatie de constructie , daca
beneficiarul constructiei este o institutie publica;
e) autorizatia de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite
prin concesionare conform legii.
CAP.V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE
RECLAMA SI PUBLICITATE
ART.11. TAXA
PUBLICITATE

PENTRU

SERVICIILE

DE

RECLAMA

SI
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(1) Orice persoana care beneficiaza de serviciile de reclama si
publicitate in com. Bascov, in baza unui contract sau a unui alt fel de
intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei, cu exceptia
serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare
in masa scrise si audiovizuale.
(2) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se plateste la
bugetul local al unitatii administrativ teritoriale in baza careia persoana
presteaza serviciile de reclama si publicitate.
(3) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se calculeaza
prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si
publicitate.
(4)Cota taxei se stabileste de consiliul local si este de 3%
(5) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprind orice plata
obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si
publicitate, cu exceptia taxei pentru valoarea adaugata.
(6) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se varsa la
bugetul local , lunar pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a
intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si
publicitate.
ART.12.
ART.12. TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI
PUBLICITATE
(1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de
afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata
taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al
autoritatii adminstratiei publice locala in baza careia este amplasat
panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de recalama si publicitate se
calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a
fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau
publicitate cu suma stabilita de consiliul local astfel (fractiunea de metru
se rotunjeste la metru):
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o
activitatea economica suma este de 32 lei;
Taxa se majoreaza cu o cota de 10%.
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru
reclama si publicitate, suma este de 23 lei ;
Taxa se majoreaza cu o cota de 10%.
3)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se
recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din
luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama
si publicitate.
4)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se plateste
anual anticipat sau trimestrial in doua rate egale pana la datele de
31 martie si 30 septembrie inclusiv.
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(5 )Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru
afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice ,cu
exceptia cazurilor cand acesta fac reclama unor activitati economice.
(6) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica
unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj
unei alte persoane, in acest caz taxa fiind platita de aceasta ultima
persoana.
(7)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se
datoreaza pentru afisele, panourile sau alte informatii de utilitate publica
si educationale.
(8) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si
publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu
sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.
(9) Contribuabilii care utilizeaza un panou , afisaj sau structura de
afisaj pentru reclama si publicitate au obligatia de a depune o declaratie
de impunere anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an
sau in termen de 30 de zile de la data eliberarii autorizatiei de construire,
dupa caz.
(10) Modelul declaratiei de impunere privind stabilirea taxei pentru
afisaj in scop de reclama si publicitate, este prevazuta in anexa nr.7
CAP.VI. IMPOZITUL
IMPOZITUL DE SPECTACOLE
ART.13.
(1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica , o
competitie sportiva sau alta activitate distractiva in com. Bascov are
obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul articol,denumit
impozitul pe spectacole.
(2) Impozitul pe spectacole se stabileste la bugetul local al unitatii
administrativ teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica
competitia sportiva sau alta activitate distractiva.
(3)Cu exceptia impozitului pentru manifestari artistice care au loc
intr-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza prin
aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de
intrare si a abonamentelor.
(4) Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:
a) in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru,
balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competitie sportiva interna sau internationala, cota de impozit este egala
cu 2%.
b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la
lit a) cota de impozit este egala cu 5%
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(5) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a
abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului
in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea
vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(6) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in
conformitate cu prezentul articol au obligatia de:
a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale
care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa
aiba loc spectacolul precum si orice alt loc in care se vand biletele de
intrare si/sau abonamentele.
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si /sau abonamente si de a
nu incasa sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare
si/sau abonamentele;
d) a emite un billet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele
primite de la spectatori;
e) a depune, la cererea compartimentului de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale, documentelor justificative
privind calculul si plata impozitului pe spectacole.
ART.14.
(1) In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati
distractive care are loc intr-o videoteca sau discoteca, impozitul pe
spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazuta in
prezentul articol.
(2) Impozitul pe spectacol se stabileste pentru fiecare zi de
manifestare artistica sau de activitate distractiv prin inmultirea
numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii
cu suma stabilita de consiliu si anume:
a) in cazul videotecilor, suma este de 2,0 lei/mp
b) in cazul discotecilor , suma este de 3,0 lei/mp
(3) Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei
stabilite la alin (2) cu coeficientul de corectie 1,10 ce corespunde
rangului IV al com. Bascov.
(4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in
conformitate cu prezentul articol cu obligatia de a depune o declaratie la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice .
Declaratia de impunere pana la data de 15 inclusiv, a lunii
precedente celei in care sunt programate spectacolele respective.
(5) Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in
scopuri umanitare.
CAP.VII. TAXA HOTELIERA
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ART.15.
(1) Taxa hoteliara
hoteliara , se datoreaza de catre persoanele juridice prin
intermediul carora se realizeaza cazarea,odata cu luarea in evidenta a
persoanelor cazate.
(2) Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata in
conformitate cu prevederile alin (1) la bugetul local al unitatii
administrativ teritoriale in raza careia este situata aceasta.
(3) Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la
tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare.
(4) Cota taxei este de 1%. In cazul unitatilor de cazare amplasate
intr-o statiune turistica , cota taxei poate varia in functie de clasa cazarii
in hotel
(5)Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere
cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune
turistica atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura
noapte, indifferent de perioada reala de cazare.
(6) Taxa hoteliera nu se aplica pentru:
a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori
persoanele invalide de gr.I si II
c) pensionarii sau studentii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului
militar;
e) veteranii de razboi
f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care
nu s-au recasatorit
g) persoanele fizice prevazute la art.1 al Decretului lege
118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice ,de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum
si celor deportati in strainatate ori construite in prizonierie , republicat,
cu modificarile si completarile ulterioare;
h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la
lit b)-g) care este cazat/cazata impreuna cu persoana
mentionata la lit b)-g)
(7) Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la
bugetul local, lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei
in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.
(8) Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere,
inclusiv.
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CAP.VIII ALTE TAXE LOCALE
ART.16. (a)
a) Taxe zilnice pentru utilizarea
utilizarea temporara a locurilor
publice
(1) Pentru utilizarea temporara a locurilor publice, contribuabilii
datoreaza taxe diferentiate, potrivit anexei nr.8.
(2) Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice, se
stabilesc anticipat si se incaseaza in baza acordurilor si a autorizatiilor
eliberate de primar.
(3) Folosirea temporara a locurilor publice pentru desfasurarea unor
activitati economice, se face in baza acordului de comercializare eliberat
de primar.
(b) Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea
utilizarea echipamentelor
destinate in scopul obtinerii de venit este de 15
15 lei/zi
CAP.IX. TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 201
2015
ART.17.
1). Taxa inchirieri teren domeniu public pentru activitati
comerciale, prestari servicii, depozitare 1,3 lei/mp/zi, la care se adauga
rata inflatiei de la sfarsitul anului 2014.
2). Taxa inchirieri teren domeniu public pentru amplasarea de
panouri publicitare: 0,7 lei/mp/zi la care se adauga rata inflatiei la
sfarsitul anului 2014.
3). Taxa pentru aprobare schimbare destinatie spatiu autorizat 500
lei la care se adauga rata inflatiei la sfarsitul anului 2014.
4). Taxa pentru inchiriere teren domeniul public in fata magazinelor
pentru desfasurarea activitatii comerciale: 2,2 lei/mp/zi la care se adauga
rata inflatiei la sfarsitul anului 2014.
5). Taxa inchiriere teren domeniu public pentru desfasurarea
unei singure activitati comerciale -5 ,5 lei/mp/luna.
6) Taxa oficiere casatorie: 100 lei/casatorie
6^1)Taxa divort -500 lei.
7) Taxa pentru fotografiere si filmat in incinta Primariei Bascov la
oficierea casatoriilor: 20,0 lei/casatorie
8) Taxa pentru efectuarea unor lucrari de fotocopiere si multiplicare
realizate in interesul persoanelor fizice si juridice:
- format A4 – 1leu/2 pagini
- format A3 – 2 lei/2 pagini
9) Taxa pentru eliberarea adeverintei de orice fel, ale inscrisurilor
prin care se atesta un fapt sau o situatie cu exceptia celor pentru
care se plateste o alta taxe extrajudiciara de timbru mai mare : 2
lei
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10). Taxa pentru eliberarea adeverintelor de orice fel, ale
inscrisurilor prin care se atesta un fapt sau o situatie cu exceptia celor
pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru in regim de
urgenta ( adica pe loc in momentul solicitarii) – 5 lei.
11)Taxa pentru eliberarea certificatului de proprietar asupra
animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani – 2,0 lei
- pentru animale peste 2 ani – 2,0 lei
12). Taxa certificare ( transcriere ) transmisiunii proprietatii asupra
animalelor pe cap de animal in biletele de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani – 2,0 lei
- pentru animale peste 2 ani – 5,0 lei
13). Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala –5,0 lei
14). Inregistrarea, la cerere,in actele de stare civila a schimbarii
numelui si a sexului taxa este de 15,0 lei
15). Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii
casatoriei : 2,0 lei.
16). Transcrierea, la cerere,in registrele de stare civila romane, a
actelor de stare civila, intocmite de autoritatilre straine taxe este de 2,0
lei.
17). Reconstituirea si intocmirea ulterioara la cerere a actelor de
stare civila 2,0 lei
18). Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate – 2,0 lei
19). Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor
dobandite
in
baza
Legii
fondului
funciar
nr.18/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu
exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere- 15,0 lei/hectar sau
fractiune de hectar.
20). Taxa pentru deplasarea comisiei de fond funciar sau
reprezentanti ai acesteia in teren la solicitarea beneficiarilor persoane
fizice sau juridice pentru rezolvarea unor litigii sau remasurari de teren:
- persoane fizice – 15,0 lei
- pentru persoane juridice – 25,0 lei
21). Taxa pentru ocuparea terenului domeniu public in vederea
construirii de balcoane: 17.0 lei/mp.
Taxa se majoreaza cu o cota de 20%.
22).Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru amplasarea de
terase alimentatie publica-1 leu/mp/zi.
23).Taxa pentru depozitarea de diverse materiale-3 lei /mp/ zi.
24).Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice aflate in
administrarea Consiliului local pentru organizarea de santier -1 leu
/mp/zi.
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25).Taxa pentru ocuparea domeniului public cu stalpi pentru
banere-2 lei/mp/zi.
26).Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri fixe in
scop de reclama si publicitate -2 lei/mp/zi.
27).Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri mobile in
stop de reclama si publicitate-2 lei/mp/zi.
28).Taxa pentru folosirea domeniului public afectat de alei de
acces,autorizate potrivit legii-60,0 lei/mp/an.
29). Taxa paza obsteasca : 40,0 lei
30). Taxa pentru folosirea pasunilor pe categorii de animale:
- bovina si cabalina adulte:18 lei/animal
- bovine si cabalina sub 1 an:10,0 lei
- ovine si caprine adulte 6,0 lei
- ovine si caprine sub 1 an 4,0 lei
31). Taxe Salubritate
GOSPODARII INDIVIDUALE SI PERSOANELE FIZICE
FIZICE DE LA
BLOCURILE DIN BASCOV : 5,05 lei/pers/luna inclusiv TVA
32)Taxa mijloace transport pe drumuri satesti pentru
transportarea materialului lemons apartinand societatilor comerciale sau
asociatiilor familiare 50,0 lei/cursa.
CAP.X. SCUTIRI SI FACILITATI
FACILITATI
ART.18.
ART.18 (1)Procedura, criteriile si conditiile de acordare a scutirii la
plata impozitului pe cladire datorata de catre persoanele fizice pentru
locuinta de domiciliu, prevazute la art.286 alin (1) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal sunt prevazute in anexa nr.9.
(2)Pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor
datorate bugetului local se acorda o bonificatie de 10% pentru
contribuabili persoane fizice si 10% persoane juridice , cu conditia
achitarii integral a impozitelor si taxelor locale datorate de acestia a
pozitiilor de rol pe care le detin.
(3)Consiliul local acorda scutire de la plata impozitului pe
cladiri pe o perioada de 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuariei a
anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare,pentru
proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care
au executat lucrari de interventie pe cheltuiala propie,pe baza procesuluiverbal de receptie la terminarea lucrarilor,intocmit in conditiile legii,prin
care se constata realizarea masurilor de interventie recomnadate de
catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau
dupa caz,in raportul de audit energetic,astfel cum este prevazut in OUG
nr.18/2009 pivind cresterea performantei energetice ablocurilor
delocuinte,cu modificarile si completarile ulterioare.
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CAP.XI ALTE DISPOZITII
ART.19. Anexele nr.1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART.20. Impozitele si taxele locale stabilite in suma fixa si cele
stabilite pe baza unei anumite sume in lei , se vor indexa anual in
conditiile art.292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.
ART.21. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal
2015.
ART.22. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi
inceteaza aplicabilitatea orice prevederi contrare.
ART.23.
ART.23 Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
precum si ale HGR nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si
completarile ulterioare,ale Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor
de constructii , republicata, cu modificarile si copletarile ulterioare
,precum si ale Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea
lucrarilor de constructii ,republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.

DATA AZI:04.12.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA,
NEDELEA VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Jr.DICULESCU LAURENłIA
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ANEXA NR.1

VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata*) la
cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice
Felul cladirilor si al altor
constructii impozabile

A) cladiri cu cadre din beton
armat sau cu pereti exteriori
din caramida arsa sau alte
materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic
B) cladiri cu pereti exteriori
din lemn,din piatra naturala,
caramida nearsa,dinvalatuci
saudin orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic
C) cladire-anexa cu cadre din
beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau
din orice alte materiale rezultatr
in urma unui tratament termic
si/sau chimic
D)cladire anexa cu peretii exteriori
din lemn,din piatra naturala, din
caramida nearsa, din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau
chimic
E)In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol,demisol si /sau
la mansarda,utilizate ca
locuinta,in oricare dintre tipurile
de cladiri prevazute la li.A-D

Valoarea impozabila**
( lei/mp )
Cladire cu instalatii
de apa, canalizare
,electrice si incalzire
( conditii cumulative)

Cladiri fara
instalatii de apa,
canalizare,electri
citate sau
incalzire

935 lei

555,0 lei

254,0 lei

159,0 lei

159,0 lei

143,0 lei

95,0 lei

63,0 lei

75% din suma
care s- ar aplica
cladirii

75% din suma
care s- ar
aplica
cladirii
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F) In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol,demisol si /sau
la mansarda,utilizate in alte
scopuri decat cel de locuinta,in
oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la li.A-D

50% din suma
care s- ar aplica
cladirii

50% din suma
care s- ar
aplica
cladirii

*) Valoarea impozabila a cladirilor se ajusteaza in functie de rangul
localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii
determinate cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in
urmatorul tabel:
Zona in cadrul localitatii
A
B
C
D

Rangul localitatii
IV
1,10
1,05
1,00
0,95
NR.2
2
ANEXA NR.

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
– TERENURI CU CONSTRUCTIICONSTRUCTIIZona in cadrul
localitatii
A
B

Nivelul impozitului corespunzator
localitatii la rangul IV ( lei/ha)
889,0 lei
711,0 lei
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ANEXA NR.3

IMPOZITUL PE TERENURILE
TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
– ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA A
TERENURILOR DE CONSTRUCTII
NR.
CRT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Categoria de folosinta
Teren arabil
Pasune
Fanete
Vie
Livada
Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Neproductiv

Zona lei/ha
Zona C
19,0
15,0
15,0
28,0
35,0
19,0
8,0
X
X
ANEXA 3.1

IMPOZITUL PE TERENURI AFLATE IN EXTRAVILAN
NR
CRT
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9

Categoria de folosinta
Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod,
Livada pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera
Teren cu apa,altul decat cel cu
amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole

Zona C
( lei/RON/ha)
26
45
22
22
50
50
12
2
28
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ANEXA NR.4

IMPOZITUL
asupra mijloacelor de transport
In cazul unui atas, impozitul pe mjlocul de transport este de 50%
din impozitul pentru motociclete, motorete si scutere.
A.I .Vehicule inmatriculate :
Mijloc de transport cu tractiune
Lei/ 200 cmc sau fractiune din
mecanica
aceasta
1) motorete, scutere, motociclete si
8,0
autoturisme cu capacitate cilindrica de
pana la 1600 cmc inclusiv
2) autoturisme cu capacitatea cilindrica
18,0
intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv
3) autoturisme cu capacitate cilindrica
72,0
intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv
4) autoturisme cu capacitate cilindrica
144,0
intre 2601 cmc si 3000 cmc
5) autoturisme cu capacitate cilindrica
290,0
de peste 3001 cmc
6) autobuze, autocare, microbuze
24,0
7) alte autovehicule cu masa totala
maxima autorizata de pana la 12 tone
30.0
inclusiv, precum si autoturisme de teren
din productie interna
8) tractoare inmatriculate
18,0
A.II Vehicule inregistrate
1.
1.1
1.2
2.

Vehicule cu capacitate cilindrica
Vehicule inregistrate cu capacitate
cilindrica < 4.800 cmc
Vehicule inregistrate cu capacitate
cilindrica > 4.800 cmc
Vehicule
fara
capacitate
cilindrica
evidentiata

Lei/200 cmc
4
6
100
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A.III
A.III.Impozitul pentru
pentru autovehicule de transport marfa cu masa
totala autorizata de peste 12 tone
Numarul de axe si
greutatea bruta
incarcata maxima
admisa

I)
VEHICULE
CU
DOUA AXE
1) Masa de cel putin 12
tone, dar mai mica de
13 tone
2) Masa de cel putin
13 tone,dar mai mica
de 14 tone
3) Masa de cel putin
14 tone ,dar mai mica
de 15 tone
4) Masa de cel putin 15
tone, dar mai mica de
18 tone
5) Masa de cel putin 18
tone
II)VEHICULE
CU
TREI AXE
1) Masa de cel putin 15
tone,dar mai mica de
17 tone
2)Masa de cel putin 17
tone,dar mai mica de
19 tone
3) Masa de cel putin
19 tone, dar mai mica
de 21 tone
4) Masa de cel putin
21 tone,dar mai mica
de 23 tone
5) Masa de cel putin
23 tone, dar mai mica
de 25 tone
6) Masa de cel putin
25 tone, dar mai mica

Impozitul( in lei /an)
Ax( e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatica
sau
echivalentele
recunoascute

Alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

0

133

133

367

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472
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de 26 tone
7)Masa de cel putin 26
tone
III) VEHICULE CU
PATRU AXE
1) Masa de cel putin 23
tone, dar mai mica de
25 tone
2) Masa de cel putin 25
tone, dar mai mica de
27 tone
3) Masa de cel putin 27
tone, dar mai mica de
29 tone
4) Masa de cel putin
29 tone, dar mai mica
de 31 tone
5) Masa de cel putin 31
tone, dar mai mica de
32 tone
6)Masa de cel putin 32
tone

947

1472

615

623

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

A..IV
A..IV. Impozitul pentru combinatii de autovehicule
autovehicule ( un autovehicul
articulat sau tren rutier)
rutier) de transport marfa cu masa totala maxima
autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Impozitul( in lei /an)
Numarul
greutatea
incarcata
admisa

de axe si
bruta
maxima

I VEHICULE CU 2+1
AXE
1) Masa de cel putin
12 tone,dar nu mai
mica de 14 tone
2) Masa de cel putin
14 tone, dar mai mica
de 16 tone
3) Masa de cel putin
16 tone, dar mai mica
de 18 tone
4) Masa de cel putin
18 tone, dar mai mica
de 20 tone

Ax( e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatica
sau
echivalentele
recunoascute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0

0

0

0

0

60

60

137

25

5) Masa de cel putin
20 tone, dar mai mica
de 22 tone
6) Masa de cel putin
22 tone,dar mai mica
de 23 tone
7) Masa de cel putin
23 tone, dar mai mica
de 25 tone
8) Masa de cel putin
25 tone, dar mai mica
de 28 tone
9)Masa de cel 28 tone
II. VEHICULE CU 2+2
AXE
1) Masa de cel putin
23 tone, dar mai mica
25 tone
2) Masa de cel putin
25 tone, dar mai mica
de 26 tone
3) Masa de cel putin
26 tone, dar mai mica
de 28 tone
4) Masa de cel putin
28 tone, dar mai mica
de 29 tone
5) Masa de cel putin
29 tone, dar mai mica
de 31 tone
6) Masa de cel putin
31 tone, dar mai mica
de 33 tone
7) Masa de cel putin
33 tone, dar mai mica
de 36 tone
8) Masa de cel putin
36 tone, dar mai mica
de 38 tone
9)Masa de cel putin 38
tone
III. VEHICULE CU
2+3 AXE
1) Masa de cel putin
36 tone, dar mai mica
de 38 tone
2) Masa de cel putin
38 tone, dar mai mica
de 40 tone
3)Masa de cel putin 40
tone

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986
26

IV. VEHICULE CU
3+2 AXE
1) Masa de cel putin
36 tone, dar mai mica
de 38 tone
2) Masa de cel putin
38 tone, dar mai mica
de 40 tone
3) Masa de cel putin
40 tone, dar mai mica
de 44 tone
4)Masa de cel putin 44
tone
V. VEHICULE CU 3+3
AXE
1) Masa de cel putin
36 tone, dar mai mica
de 38 tone
2) Masa de cel putin
de 38 tone, dar mai
mica de 40 tone
3) Masa de putin 40
tone, dar mai mica de
44 tone
4)Masa de cel putin 44
tone

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

A.V. Impozitul pentru remorci, semiremorci sau rulote
Masa totala maxima autorizata
a) pana la 1 tona inclusiv
b) peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) peste 5 tone

Impozit lei
9,0
34,0
52,0
64,0

A.VI
A.VI. Impozitul pentru mijloace de transport pe apa
Masa totala maxima autorizata
1) Luntre, barci fara motor, scutere de apa
folosite pentru uz si agreement personal
2) Barci fara motor, folosite in alte scopuri
3) Barci cu motor
4) Nave de sport si agrement
5)Scutere de apa
A.VIII REMORCHERE SI IMPINGATOARE
A.VI
a) pana la 500CP inclusiv
b) peste 500CP ,dar nu peste 2000CP
c) peste 2000CP, dar nu peste 4000CP
d) peste 4000CP

Impozit lei
21,0
56,0
210,0
1119,0
210,0
X
559,0
909,0
1398,0
2237,0
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A.VIIII. Vapoare
Vapoare--pentru fiecare 1000
1000+dw
A.VII
+dw sau
fractiune din acesta

182,0
82,0

A.IX
A.IX. Ceamuri,slepuri si barje fluviale
a) cu capacitatea de incarcare pana la
1.500 tone inclusiv
b) cu capacitatea de incarcare de peste
1.500 tone, dar nu peste 3000 tone
c) cu capacitatea de incarcare de peste
3000 tone

X
182,0
280,0
490,0

ANEXA NR.5.

SITUATIA
cuprinzand vehiculele lente
vehicule
Tip v
ehicule lent

Nr.

Data
dobandirii

Taxa
datorata
vehicul
Lei/an

Total taxa
datorata
(col 2x col 4)

Obs.

0

1

2

3

4

5

1. Autocositoare
2. Autoexcavator pe autosasiu
3.Autogreder sau autogreper
4.Buldozer pe pneuri
5. Compactor autopropulsant
6)Excavator cu racleti pentru
sapat santuri,excavator cu rotor
pentru
sapat santuri sau
excavator pe pneuri
7) Freza autopropulsata pentru
canale sau pentru pamant
stabilizat
8) Freza rutiera
9) Incarcator cu o cupa pe pneuri
10) Instalatie autopropulsata de
sortare-concasare
11) Macara cu greifer
12) Macara mobila pe pneuri
13)Macara turn-autopropulsata
14.
Masina
autopropulsata
pentru oricare din urmatoarele:
a)lucrari de terasamente
b)constructia
si
intretinerea
drumurilor
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c) decopertare imbracaminti
asfaltice de drumuri
d)finisarea drumurilor
e) forat
f) turnarea asfaltului
g) inlaturarea zapezii
15. Sasiu autopropulsat cu
ferastrau pentru taiat lemne
16. tractor pe pneuri
17.troliu autopropulsat
18.Utilaj multifunctional pentru
intretinerea drumurilor
0
19.Vehicule pentru pompieri
pentru derularea furtunurilor de
apa
20. Vehicul pentru macinat si
compactat deseuri
21. Vehicul pentru marcarea
drumurilor
22. Vehicul pentru taiat si
compactat deseuri
TOTAL
B.

1

2

3

4

5

DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI

Codul
unic
de
inregistrare/cod
numeric
personal_______________________________
Denumirea______________________
Sediul/domiciliul_________________
Judetul/sectorul__________________
Localitatea__________________codul
postal_______________Strada_______________nr____Bl.______,Sc._____,Et.____,Ap.____
__
DECLARATIA DE IMPUNERE
privind stabilirea impozitul local pentru vehicule lente,
datorat in temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
Subsemnatul(a)____________________________________________in
calitate
de________________________la
S.C./A.F/P.F.I__________________________legitimat
prin
BI/CI
Seria_______nr.________________CNP____________________________declar
ca
S.C/A.F/P.F.I_________________________detine
in
proprietate
un
numar
de_____________
vehicule lente.
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Prin semnarea prezentei am
luat la cunostinta ca declararea
necorespunzatoare adevarului se pedepseste conform legii penale,cele declarate fiind
corecte si complete.
Data completarii____________________
Director/Persoana Fizica
Autorizata potrivit
L.S.__________________
(numele,prenumele si
semnatura)

Seful Compartimentului
Contabil
______________________
(numele,prenumele si
semnatura)

ANEXA NR.6.

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR
A. In domeniul constructiilor taxelor se stabilesc in functie de
valoarea acestora sau a instalatiilor , de suprafata terenurilor sau de
natura serviciilor prestate, astfel:
1.
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egala
cu
suma prevazuta in tabelul urmator, in functie de suprafata pentru care
se solicita:
Suprafata pentru care ssee obtine certificatul de
urbanism
a) pana la 150 mp inclusiv
b) intre 151 si 250 mp inclusiv
c) intre 251 si 500 mp inclusiv
d) intre 501 si 750 mp inclusiv
e) intre 751 si 1000 mp inclusiv
f) peste 1000 mp

Taxa
- ( lei)
lei)-6,00
7,00
9,00
12,00
14,00
14,0 + 0,01 lei/mp pentru fiecare
mp care depasesc 1000 mp.
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatia de
construire se majoreaza cu o cota de 20%.

2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona
rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin (1)
3. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o
cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este
egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari,
necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de
30

cariera, balastierelor, soldelor de gaze si petrol, precum si a altor
exploatari se calculeaza inmultind numarul de mp de teren afectat de
foraj sau de excavatie cu valoare de 8 lei . Taxa se majoreaza cu o cota
de 20%.
5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de
organizare de santier, in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt
incluse in alta autorizatie de construire este egala cu 3% din valoarea
autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
6. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de
corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea
autorizata a lucrarilor de constructie.
7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru
chioscuri, tonete, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice,
precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a
firmelor si reclamelor este de 8 lei pentru fiecare mp de suprafata
ocupata de constructie.Taxa se majoreaza cu 20%.
8. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice
alta constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentei anexe ,
este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie
inclusiv instalatiile aferente.
9. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau
partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a
constructiei stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul
desfiintarii partiale a unei constructii taxa pentru eliberarea autorizatiei
se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza
a fi demolata.
10. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a unei
autorizatii de constructie este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
11. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de
racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze,
termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu este de 13,00
lei pentru fiecare racord.
Taxa se majoreaza cu o cota de 20%.
12. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia
de urbanism si amenajarea teritoriului , de catre primar sau de
structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean este de 15.0
lei.
13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala
si adresa este de 9,0 lei .
Taxa se majoreaza cu o cota de 20%.
14.Taxa eliberare autorizatie pentru desfasurarea de activitatii
economice este de 15 lei.
Taxa se majoreaza cu o cota de 20%.
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15) Taxa eliberare licenta de transport in regim de taxi -50 lei.
16) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliul local
este de:
Scara planului
planului

- leilei-

a) la scara 1:500
b) la scara 1:1.000
c) la scara 1:2 000

32,0
32,0
32,0

17). Taxa pentru eliberarea certificatului de producator este de 60,0
lei iar viza trimestriala a acestuia este de 30,0 lei .
18) Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiilor privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publica este de 200 lei.
Anexa nr.7.
Declaratia de impunere
privind stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si
publicitate la locul derularii activitatii si a taxei pentru
panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate
DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
Codul
unic
de
inregistrare/C.N.P.__________________________________
Denumirea_________________________
Sediul/domiciliu____________________
Judetul/Sectorul____________________
Localitatea__________________codul postal______________
Strada______________nr.___________Bloc___,Sc.____,Et.___,Ap._____
Banca

Cont

1) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate la locul
derularii activitatii:
Nr. Locul amplasarii
Crt.

Taxa
Durata
Suprafata
amplasarii datorata
afisajului
lei/an/mp
panoului/alte - luni mijloace
- mp -

Total
taxa
datorata
(col
2xcol3xcol4)
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0

1

2

3

4

5

2) Taxa pentru panou ,afisaj sau structura pentru reclama si
publicitate:
Nr.
crt

0

Locul amplasarii

1

Durata
Taxa
Suprafata
amplasarii datorata
afisajului
lei/an/mp
panoului/alte - luni mijloace
- mp 2

3

Total
taxa
datorata
(col2xcol3xcol4)

4

5

Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta.

Anexa nr.8.
nr.8.
TAXE
pentru utilizarea temporara a locurilor publice
a) pentru desfacerea de produse care fac obiectul comertului in alte
locuri decat in piete, targuri si oboare:
6,0 lei/mp/zi
b) pentru confectionarea de produse: 6,0 lei/mp/zi
a) pentru utilizarea locurilor publice altele decat cele de desfacere
de catre persoanele fizice sau juridice, pentru distractii populare:
12,0 lei/mp/zi
b) pentru depozitare de diverse materiale:6,0 lei/mp/zi
c) pentru utilizarea locurilor publice ocazionate de expozitii, targuri
fara efectuare de activitati de comert
12,0 lei/mp/zi
d) pentru utilizarea temporara a locurilor publice aflate in
administrarea consiliului local pentru organizarea de santier
10,0 lei/mp/zi
e) pentru utilizarea temporara a locurilor publice in vederea
realizarii unor lucrari, contribuabilii datoreaza taxe diferentiate.
Suprafata
pana la 10 mp
pana la 25 mp
pana la 50 mp
peste 50 mp

lei/mp/zi
12,0
10,0
8,0
6,0

NOTA:
Pentru utilizarea locurilor publice in care Consiliul local
si Primaria Bascov este parte organizatoare, nu se percep taxe
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Anexa nr.9.
REGULAMENT
privind procedura de acordare a facilitatilor fiscale de
scutire cu 100% a impozitului pe cladiri datorate de
contribuabili persoane fizice,
fizice, in com. Bascov pentru anul
fiscal 201
2015
In conformitate cu dispozitiile art.286 alin (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal precum si ale Hotararii Guvernului
Romaniei nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, se aproba prezentul Regulament care reglementeaza
procedura de acordare a facilitatilor fiscale de scutire cu 100% a
impozitului pe cladiri datorate de contribuabili persoane fizice, in com.
Bascov.
ART.1. (1) Pentru anul fiscal 2015 se scuteste cu 100% impozitul pe
cladiri datorat de contribuabili persoane fizice, in cazul in care acestia se
obliga ca in anul in care beneficiaza de aceasta facilitate fiscala sa
realizeze lucrari de natura celor care se pot executa fara autorizatie de
construire, in conditiile legii, respectiv :
a) reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase;
b) reparatii si inlocuiri de timplarie exterioara la apartamente/case
aflate
in proprietate,cu exceptia inchiderilor sau reparatiilor si inlocuitorilor de
tamplarie la balcoane sau logii.
c) zugraveli si vopsitorii exterioare pe intreaga dimensiune verticala
a fatadei cladirii sau a scarii blocului de locuinta;
d) reparatii si inlocuiri de finisaje exterioare-tencuieli, placaje si alte
asemenea pe intreaga dimensiune verticala a fatadei cladirii sau a scarii
blocului de locuinte;
e) inlocuirea acoperisuri tip terasa cu acoperis tip sarpanta, cu
exceptia situatiilor in care se executa spatii locuibile ma mansarda.
(2) Dispozitiile alin (1) se aplica dupa realizarea investitiei si numai
sub conditia ca valoarea investitiei sa fie egala sai mai mare decat
valoarea facilitatii fiscale ce poate fi acordate.
ART.2.
(1) Cererile pentru acordarea facilitatii fiscale se depun de
contribuabilii persoane fizice la Primaria com. Bascov- compartimentul
impozite si taxe locale inainte de inceperea lucrarilor.
(2) Cererea cuprinde datele di documentele prevazute in anexa care
face parte integranta din prezentul Regulament.
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(3) Termenul limita de depunere a cererilor insotite de actele
necesare este data de 31 martie 2015 inclusiv. Termenul este de decadere.
(4) Solicitantul are obligatia de a instiinta in scris, dupa expirarea
termenului prevazut la alin (3) art.2, Primaria com. Bascov –
compartimentul impozite si taxe locale; inainte cu 48 de ore asupra datei
la care vor incepe lucrarile prevazute la art.1 lit a)-e).
(5) Pentru lucrarile prevazute la art.1 alin (1) lit a),c),d) si e) care se
realizeaza in blocuri de locuinte, o data cu depunerea cererii solicitantii
vor depune si hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari
adoptata in anul 2014/2015 – din care sa rezulte ca au fost aprobate
lucrarile de reparatii ce urmeaza a se efectua in cursul anului 2015
participarea proprietarilor la cheltuielile de reparatii ce se vor executa,
modul de folosire a fondurilor proprii asocietiei de proprietari.
ART.3. Beneficiaza de aceasta facilitate fiscala contribuabilii,
proprietari, persoane fizice, care la data depunerii cererii, nu au obligatia
de plata restanta reprezentand impozitul pe cladiri precum si alte
obligatii de plata la bugetul local, inclusiv amenzile.
ART.4.
ART.4 Beneficiarii facilitatii fiscale si cuantumul acestuia pe
fiecare contribuabil se inscriu intr-o anexa la hotararea prin care se
aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2014
.ART.5
ART.5.
ART.5 Primaria com. Bascov prin compartimentul urbanism si
impozite si taxe locale, va constata in termen de 30 de zile calendaristice
de la data depunerii cererilor potrivit art.2 din prezentul Regulament,
starea imobilelor inainte de executarea lucrarilor, prin proces-verbal
incheiat cu solicitantul.
ART.6.
(1)Constatarea realizarii lucrarilor se face prin proces-verbal
incheiat intre solicitant si reprezentantul Primariei Bascov, in care se
vor consemna urmatoarele date principale:
a) valoarea investitiei probata cu acte justificative legal valabile –
factori
fiscali insotite de bonuri de casa, chitante prin care se atesta plata
contravalorii materialelor;
b) documente legal valabile din care sa rezulte modul in care au fost
executate lucrarile si contravaloarea acestora;
c) adeverinta emisa de asociatia de proprietari din care sa rezulte
valoarea totala a contravalorii lucrarilor, a cotei parti individuale care se
suporta de solicitantul facilitatii fiscale si numarul si data chitantei cu
care aceasta a achitat integral c/v cotei parti individuale precum si suma
achitata pentru lucrarile prevazute la art.1 alin (1) lit a),c),d) si e);
d) chitanta emisa de asociatia de proprietari prin care sa rezulte ca
solicitantul facilitatii fiscale a achitat integral c/v cotei parti indivize –
pentru lucrarile prevazute la art.1 alin (1) lit a),c),d) si e).
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(2) La procesul-verbal pravazut la alin (1) se vor anexa in copie
documentele justificative la care se face referire la alin (1) lit a)-e).
(3) Constatarea realizarii lucrarilor in conditiile prevazute la alin
(1) se face dupa instiintarea prealabila a Primariei Bascovcompartimentul impozite si taxe locale cu privire la finalizarea lucrarilor
de catre solicitant.
ART.7. In cazul in care se constata ca documentele prezentate de
solicitant cu privire la realizarea lucrarilor au fost intocmite cu incalcarea
reglementarilor legale , facilitatile fiscale se considera ca fiind acordate
necuvenite contribuabililor in cauza, acestora stabilindu-li-se din oficiu
obligatiile la plata referitoare la impozitul pe cladiri corespunzatoare la
care se adauga accesoriile calculate de la data de cand impozitul pe cladiri
se datoreaza bugetului local in situatia in care nu s-ar fi acordat
facilitatea fiscala si pana la data efecuarii platii.
ART.8.
ART.8 Facilitatea fiscala acordata potrivit prezentului Regulament
nu se mentine in cazul in care beneficiarul facilitatii fiscale instraineaza
sub orice forma in cursul anului 2015 bunul respectiv.
ART.9.
(1)Prezentul Regulament este aplicabil proprietarilor persoane
fizice, care utilizeaza imobile cu destinatie de locuinta si numai pentru o
cladire folosita ca domiciliu.
(2) In situatia in care, la data formularii cererii de acordare a
facilitatilor fiscale, cladirea folosita ca domiciliu nu este aceeasi cu cea
inscrisa in buletinul/cartea de identitate al solicitantului sunt aplicabile
dispozitiilor Codului de procedura fiscala.
ART.10.
ART.10
(1) Nerespecatarea de catre solicitant a prevederilor prezentului
Regulament atrage anularea sau neacordarea facilitatii fiscale
(2) Aprobarea sau anularea facilitatii fiscale , precum si respingerea
cererii de acordare a facilitatii fiscale, se face de catre primar la
propunerea compartimentului impozite si taxe locale.
Anexa la
Regulamentul privind procedura de acordare a facilitatii
fiscale de scutire cu 100% a impozitului pe cladiri datorat de
contribuabilii persoane fizice, in com. Bascov pentru anul fiscal 201
2015
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Domnule primar,
Subsemnatul______________________identificat prin act
de
identitate
BI/CI
seria_____,nr.___________C.N.P.______________________,domiciliat
in
_____________strada_______________,nr.___,Bl.___,Sc.___,Et.___,Ap.___,
solicit acordarea facilitatii fiscale de scutire cu 100% a impozitului pe
cladiri pe anul fiscal 2015, prevazuta in hotararea Consiliului local
Bascov
nr.____/2014,
pentru
cladirea
situata
in
com.
Bascov,str._______________nr.___
bl.___,Sc.____,Et.___,Ap.____,cu destinatia de lucuinta si folosita ca
domiciliu, in calitate de proprietar al cladirii.
Declar pe propria raspundere ca in anul fiscal 2015, ma oblig sa
realizez urmatoarele lucrari de natura celor care se pot executa fara
autorizatie de construire, in conditiile legii respectiv:
a) reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase ______
b) reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioara, la apartamente/case
aflate in proprietate cu exceptia inchiderilor sau reparatiilor si
inlocuirilor de tamplarie la balcoane sau logii_______
c) zugraveli si vopsitorii exterioare pe intreaga dimensiune
verticala a fatadei cladirii sau a scarii blocului de locuinta
_________
d) reparatii si inlocuiri la finisaje exterioare- tencuieli, placaje si
alte asemenea, pe intreaga dimensiune verticala a fatadei cladirii
sau a scarii blocului de locuinte_________
e) inlocuirea acoperisuri tip terasa cu cu acoperisuri tip sanparta,
cu exceptia situatiilor in care se executa spatii locuibila la
mansarda.
Declar pe propria raspundere ca bunul imobil pentru care solicit
acordarea facilitatii fiscale are destinatia de locuinta, este folosita ca
domiciliu si sunt proprietarul acestuia.
Estimez ca data de incepere a lucrarilor data de ___________2015.
Prin semnare am luat la cunostinta de prevederile Regulamentului
privind procedura de acordare a facilitatii fiscale de scutire cu 100% a
impozitului pe cladiri datorat de contribuabili persoane fizice, in com.
Bascov pentru anul fiscal 2015 aprobat prin HCL nr.171/2014 si ma oblig
sa-l respect precum si faptul ca declararea necorespunzatoare a
adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte
si complete.
Anexez urmatoarele: copie act dobandire bun imobil, copie act
identitate, hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari
adoptata in anul 2014/2015 din care rezulta ca au fost aprobate lucrarile
de reparatii ce urmeaza a se efectua in cursul anului 2015, participarea
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proprietarilor la cheltuielile de reparatii in cauza, modul de folosire a
fondurilor proprii asociatiei de proprietari.
Data______________2015
Numele si prenumele
___________________________

Semnatura autograf
_________________

Domnului Primar al com. Bascov
*) Se bifeaza casuta corespunzatoare tipului de lucrare
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