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HOTĂRÂREA NR. 86
DIN 9 NOIEMBRIE 2015
Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate
acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2016, pe raza administrativ-teritoriala a
comunei SECUSIGIU, judeţul Arad-inițiator primar.
Primarul comunei Secusigiu, judeţul Arad
In temeiul art. 121(1) si (2) din Constituţia României republicata în M.O partea I-a nr. 767 din 31 oct.
2003,
Având în vedere :
proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Secusigiu şi expunerea de motive a
inițiatorului;
Referatul d-nei Cheșa Maria – consilier în cadrul Comp. Impozite și taxe din aparatul de
specialitate al Primarului com. Secusigiu, jud. Arad, din care rezultă necesitatea aplicări
valorilor impozabile prevăzute în legea 227/2015.
prevederile art.36, alin.2, lit.”b” raportat la prevederile alin.4,lit „c”, ale aceluiași articol
din Legea nr.215/2001- legea administrației publice locale,republicata;
prevederile art.1,alin.2,lit.a,art.2,pct.58, art.5 si ale art.30
din cuprinsul Legii
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-

Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările şi completările ulterioare;

-

votul a 14 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri în funcție, fiind prezenți la
Ședința publica ordinară a Consiliului local Secusigiu, din data de 09.11.2015 un nr. de
14 consilieri locali .
In temeiul prevederilor art. 45, alin.2, lit. ,, c,, din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică
locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art. 1 – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul
2016, 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 (impozit pentru
clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 0.10% , cota
care se ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 20% ;
c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 1.3% , cota care se ajusteaza
prin aplicarea cotei adiționale de 20%;
d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit
pentru clădirile nerezidenţiale î n cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul
agricol), se stabileşte la 0,4 % cota care se ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 20%;
e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi fi calculată conform prevederilor art.
458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 % cota care se ajustează prin
aplicarea cotei adiționale de 20%;
f) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa
pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,2 % cota care se
ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 20%;

g) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1,3% cota care se
ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 40%;
În aceeaşi situaţie se regăsesc şi contribuabilii care au dobândit clădiri şi construcţii după data de
01.01.2013.
Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin.1, contribuabilii vor depune la Direcţia Venituri a
Primăriei Secusigiu o cerere în acest sens, însoţită de documentele justificative ale reevaluării
efectuate, cu excepţia persoanelor juridice care în anul 2015 au beneficiat de cota de impozitare
de 1,5%, iar clădirile şi construcţiile deţinute în proprietate sunt reevaluate sau dobândite după
data de 01.01.2013.
Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin.1, se consideră reevaluate clădirile şi construcţiile
speciale numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor existente de natura
clădirilor, cu excepţia celor dobândite după data de 01.01.2013.
h) cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă
pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %, cota care se ajustează prin
aplicarea cotei adiționale de 20%;
i) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa
pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de
referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%, cota care se ajustează prin aplicarea
cotei adiţionale de 50%;
j) sumele corespunzătoare prevăzute la art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 sunt: 889 lei
pentru rangul IV si 711 lei pentru rangul V,sume care se ajustează prin aplicarea cotei adiționale
de 20%; k) sumele corespunzătoare prevăzute la art. 465 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 se
ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 20%;
l) sumele corespunzătoare prevăzute la art. 465 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 sunt cele
maxime, sume care se ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 20%;
m) sumele corespunzătoare prevăzute la art. 470 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 se ajusteaza
prin aplicarea cotei adiționale de 20%;
n)cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport
hibride), se stabileşte la 100 %;
o) sumele corespunzătoare prevăzute la art. 470 alin. (5),(6),(7),(8) din Legea nr. 227/2015 se
ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 20%;
p) sumele corespunzătoare prevăzute la art. 474 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 sunt alese cele
maxime.
r) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea
certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %;
s) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileşte la 0,5
%;
t) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), se stabileşte la 1%;
u) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizaţiei
de construire), se stabileşte la 30 %;
v) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0,1 %;
w) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei
necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu
sunt incluse în altă autorizaţie de construire), se stabileşte la 3%;
x) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileşte la 2 %;
y) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi
publicitate), se stabileşte la 3%;
z1) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul
unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă
sau internaţională), se stabileşte la 2 %;
z2) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei
alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 5 %;

Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 % ( pentru persoane fizice).
- Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 % ( pentru persoane fizice).
- Bonificaţia prevăzută la art.472 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte în cazul impozitului pe mijlocul de transport la 10 % ( pentru persoane fizice).
Art.3. a) Pentru anul 2016, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare, se
ajustează cu cote adiţionale în conformitate cu art.489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, astfel:
a1) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale se ajustează prin
aplicarea cotei adiţionale de 40%;
a2) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a
fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei
adiţionale de 50%;
b) Se aprobă cuantumul valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor prevăzute în Anexa nr.
1, stabilite conform prevederilor art. 489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
c) Se aprobă cuantumul valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor prevăzute în Anexa nr.
2,taxe speciale, stabilite conform prevederilor art. 489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal
d) Se aprobă procedura de acordare a scutirilor conform Anexei nr. 3, stabilite conform
prevederilor art. 489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica la :
-Institutia Prefectului-judetul Arad;
-Primarul com. Secusigiu;
-Compartimentul Impozite si taxe;
-Compartimentul Contabilitate-casierie;
-Afisare in holul Primariei com. Secusigiu, jud. Arad.
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