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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  NR. 124 /2018 
Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN, 

Analizând Expunerea de motive a primarului Municipiului Vulcan, înregistrată sub                              

nr. 124/1/30/31.10.2018  prin care se propune stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 

2019; 

            Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, H.G. 1/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  H.G. 159/2016 

pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, O.U.G. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, O.U.G 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, Legea 196/2017  pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

Legea 209/2017, Legea 111/2018 și Legea 145/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal,  şi ţinând cont de: 

- Prevederile art.9 pct.3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 15 

octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- Necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2019 în scopul 

acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice 

zonei, pe de altă parte; 

 În temeiul art.36 alin.(4) lit. c şi  art.45 alin.(2) lit. c din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :    

  
           Art. 1 Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2019, după cum urmează: 

a) Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în tabloul cuprinzând impozitele și taxele 

locale pentru anul 2019, constituind anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

b) Cota prevăzută la art. 457 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește 

la 0,1%; 

c) Cota prevăzută la art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește 

la 0,3%; 

d) Cota prevăzută la art. 460 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește 

la 0,1%; 

e) Cota prevăzută la art. 460 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește 

la 0,3%; 

f) Cota prevăzută la art. 477 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește 

la 2%; 

g) Cota prevăzută la art. 481 alin.(2) lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se 

stabilește la 2%; 
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h) Cota prevăzută la art. 481 alin.(2) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se 

stabilește la 4%. 

          

          Art. 2 (1)Bonificația prevăzută la art.462 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se 

stabilește după cum urmează: 

a) În cazul impozitului pe clădiri persoane fizice la 10%; 

b) În cazul impozitului pe clădiri persoane juridice la 10%; 

          (2)Bonificația prevăzută la art. 467 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se 

stabilește după cum urmează: 

a) În cazul impozitului pe teren persoane fizice la 10%; 

b) În cazul impozitului pe teren persoane juridice la 10%; 

         (3)Bonificația prevăzută la art. 472 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se 

stabilește după cum urmează: 

a) În cazul impozitului pe mijloace de transport persoane fizice la 10%; 

b) În cazul impozitului pe mijloace de transport persoane juridice la 10%. 

 

 Art. 3 (1) Impozitele și taxele locale se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie și 30 septembrie inclusiv. 

                        (2)Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport, datorat aceluiași buget local de 

către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, fiecare se plătește integral până 

la primul termen de plată. 

 

 Art.4. Pentru determinarea impozitului și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire , 

precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2019, se menține delimitarea zonelor aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vulcan nr. 45/2009. 

 

 Art.5. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă pentru anul 2019 se 

stabilește în cuantum de 500 lei, potrivit art. 486. alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.  

 

 Art.6. Pentru persoanele fizice și juridice se aprobă anularea creanțelor restante în sumă mai 

mică sau egală cu 10 lei/rol fiscal aflate în sold la data de 31.12.2018 conform art.266 din Legea 207 

privind Codul de Procedură Fiscală. 

 

 Art.7. (1) Se aprobă următoarele scutiri sau reduceri privind impozitul / taxa pe clădiri conform 

art. 456 alin.(2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal : 

a) - scutire pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

b) - scutire pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile 

fără scop lucrativ; 

c) - reducerea cu 50% pe o perioada de 4 ani pentru clădirile afectate de calamităţi naturale, 

începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

d) - reducerea cu 50 % pentru clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea 

nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) - reducerea cu 50% pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim net pe ţară ori 

constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

f) - reducerea cu 50% pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări 

de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie 

recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în 

raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 
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privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) - reducerea cu 50% pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 

153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

h) - scutire pentru clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

 

          (2) Se aprobă următoarele scutiri sau reduceri privind impozitul / taxa pe teren conform art. 464 

alin.(2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal : 

a) - scutire pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

b) - scutire pentru terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile 

fără scop lucrativ; 

c) - scutire pentru terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru 

activităţile fără scop lucrativ; 

d) - reducerea cu 50% pe o perioada de 4 ani pentru terenurile afectate de calamităţi naturale;  

e) - reducerea cu 50% pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea 

nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) - reducerea cu 50% pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea 

persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în 

exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

 

          (3) Se aprobă reducerea cu 50 % a impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv 

în domeniul agricol conform art. 469 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. 

 

          (4) Se aprobă reducerea cu 50% pentru mijloacele de transport hibride conform art. 470 alin. (3) 

din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. 

 

 Art. 8. Se aprobă taxele speciale prevăzute la art. 484 alin.(1) – alin.(3) din Legea 227/2015 

privind Codul Fiscal, conform anexei nr.2 care face parte din prezentul proiect de hotărâre. 

 

 Art. 9. Se aprobă Regulamentul privind procedura de aplicare a taxelor speciale prevăzute la    

art. 484 alin. (1)-(3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, conform anexei nr. 3 care face parte din 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

           Art. 10. Se aprobă alte taxe locale conform art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

conform anexei nr. 4 care face parte din prezentul proiect de hotărâre. 

 

Art. 11. Se aprobă procedura de aplicare a altor taxe prevăzute la art. 486 din Legea 227/2015 

privind Codul Fiscal, conform anexei nr. 5 care face parte din prezentul proiect de hotărâre. 

 

           Art. 12. Se aprobă Regulamentul privind procedura de aplicare a anulării creanţelor restante în 

sumă de până la 10 lei/rol fiscal aflate în sold la data de 31.12.2018 conform art. 266 alin (5) şi (6) din 

Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală,  conform anexei nr. 6, care face parte din  

prezentul proiect de hotărâre. 

 

              Art. 13. Se aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a scutirilor şi reducerilor 

privind impozitul / taxa pe clădiri conform art. 456 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, 

conform anexei nr. 7, care face parte din  prezentul proiect de hotărâre. 
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 Art. 14. Se aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a scutirilor şi reducerilor privind 

impozitul / taxa pe teren conform art. 464 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, conform 

anexei nr. 8, care face parte din  prezentul proiect de hotărâre. 

 

           Art. 15. Se aprobă Regulamentul privind procedura de reducere cu 50% a impozitului pe 

mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol conform art. 469 alin. (2) din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal, conform anexei nr. 9, care face parte din  prezentul proiect de hotărâre. 

 

           Art. 16. Se aprobă Regulamentul privind procedura de reducere cu 50% a impozitului pe 

mijloacele de transport hibride conform art. 470 alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,  

conform anexei nr. 10, care face parte din  prezentul proiect de hotărâre. 

          

            Art. 17. 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. 18. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului 

Municipiului Vulcan, Serviciului Impozite și taxe locale, Direcţiei economice, Direcției Tehnice, 

Compartimentului Cadastru - Agricultură, Compartimentului Stare Civilă, Compartimentului 

Privatizare, Control Comercial, Serviciului de asistență socială, Compartimentului Protecție Civilă, 

S.P.C.L.E.P şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 

 

 

VULCAN,  ………………...2018 

 

 

     INIŢIATOR                 AVIZAT: SECRETAR 

         PRIMAR, JR. VELEA GABRIEL 

ING. ILE  GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


