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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIULLOCAL SAVINE$TI
Str. General Buniq, nr. 7, Comuna Slvineqti, Jude(ul Neamf, cod 617410
Telefon : 0233 /28157 3, F ax; 0233 28157 4
E-mail; primarias4vine_sti@yahoo.com

HOTARA RE

Nr.21 din 31.03.2016
privind modificarea si completarea H.C.L. nr.51/30.10.2015 cu privire la stabilirea
impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2016,la nivelul comunei Savinesti,j udetul Neamt

Consiliul Local al comunei Savinesti , judetul Neamt;intrunit in gedinfa ordinara
din data de 31.03.2016
Avdnd in vedere:
Referatul de specialitate nr.260412016 al compartimentului contabilitate,fianaciar,impozite 9i
taxe locale
- prevederile Legii O.U.G.nr.50/2015 pentru modificarea si completarea Legii 22712015
privind Codul Fiscal
- prevederile Legii 207 12015 privind Codul de procedura fiscal5
- prevederile Legii nr. 35812015 privind aprobarea O.U.G. nr. 50i2015 pentru modificarea
gi completarea Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal qi a Legii nr. 20712015 privind
Codul de proceduri fiscald qi O.U.G. nr. 8/2016 privind unele misuri financiare in
vederea finaliz[rii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei
de programare 2007 -2013, precum qi unele mdsuri fiscal-bugetare,
- Prevederile art.21 , art.36 alin(2),lit ,,b", alin (4), lit."c" din Legea 2015/2001 a
administraliei publice locale Republicat[
Avizul de specialitate al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Slvineqti,
inregistrat sub nr. 2694 din 31.03.2016;
ln temeiul dispoziliilor art.45 alin(1) si (2), lit."c" si ale a(.36 alin.(l)si ale alin(4) lit"c" ale
art.1l5 alin (l),lit"b" din Legea 21512001, privind administrafia publicd locald cu modificdrile
ulterioare;

HOTARA$TE:

Art.1

HCL 51/30.10.2015 impozitele 9i taxele locale,
judeful
Neam! pentru anul fiscal 2016, dupd cum
aplicabile Ia nivelul comunei Sivineqti,
Se aprobd modificarea si completarea

urr.n eazd:

"Art.

455 (4) in cazul cl6dirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere,

administrare sau folosinli ce se referi la perioade mai mari de o lunf,, taxa pe clddiri se stabileqte
proporfional cu numirul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare ori folosin{6. Pentru fracliunile mai mici de o lund, taxa se calculeazd proporJional
cu numdruI de zile din luna respectiv[. (alineat ntodificat

prin art. I pct. j6]7 din O.U.G. nr.

50/20I5, astfcl cum a fost ntodificatd prin art. unic pct. 8 din Lesea nr.

3 5

8/20I 5. in vigoare de

la 3 ianuarie 2016).

(4') in cazul cl5dirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare
sau folosin!6 ce se
cu

refer[

[a perioade mai

mici de o lun[, taxa pe clddiri

se datoreazd

proporfional

numirul de zile sau de ore prevdzute in contract. (alineat introdus prin art. Ipct. j618 clin

O.U.G. nr. 50/2015, astfel cum afost modificatd prin art. unic pct. 8 din Lesea nr. 35g/2015. in
vigoare de la 3 ianuarie 2016).

Art. 458 (1) lit.

a Valoarea rezultatd dintr-un rapoft de evaluare intocmit de un evaluator

autorizat in ultimii 5 ani anleriori anului de referin!f,, depus la organul fiscal Iocal pAn[ la primul

termen de platd din anul de referinjd; (iterd modificatd

prin art. I pct. 362i din o.u.G.

nr.

50/2015, astfel cum afost modificatii prin ort. unic pct. 8 din Legea nr. 358/2015, in vigoare de

la 3 iqnuarie 2016.

Art. 460 (6)Valoarea impozabili a cl[dirii se actua|izeazd, o datd la 3 ani pe baza unui
raport de evaluare a clSdirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate

in vigoare la data evaluirii, depus la organul fiscal local p6ni la

primul termen de plati din anul de referin{i. (alineat modificat prin art. I pct.
50/2015, astfel cum

a

3622

din o.(l.G.

fost modificatd prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 358/2015. in vigoare

nr_

de

la 3 ianuarie 2016).

Art. 461 (6) in cazul extinderii, imbundt5{irii, desfiin![rii pa(iale sau al altor modificiri
aduse unei clddiri existente, inclusiv schimbarea integrald sau parliali a folosinlei, care
determind creqterea sau diminuarea valorii impozabile a

clldirii

cu mai

fiult

d.e 25%o,

are obligalia sd depund o noud declaraJie de impunere la organul fiscal local in

proprietarul

a

cdrui ruzd

teritoriald de competentd se afld clidirea, in termen de 30 de zile de la data modificdrii
respective, qi datoreazd impozitul pe cl[diri determinat in noile condilii incepand cu data de

1

ianuarie a anului urmdtor. (alineat modificat prin art. I pct. j623 clin o.u.G. nr. 50/2015, astfet
cum

a

Jbst modificatd prin art. unic pct. 8 din Lesea nr. 358/2015. tn vigoare de la 3 ianuarie

20 t 6).

Art. 462 ( I ) Pentru anul 2016, primul termen de platd
de la 31 martie 2016la 30

a

impozitului pe clddiri,

iunie20i6. (aliniat modificat prin art. 6 pct.

se

prorogi

2 din o.tJ.G. nr. g/2016).

3

(2) Pentru anul 2016, contribuabilii care achitf, integral, pdn[ la 30 iunie 2016, impozitul
clddiri, beneficiaz[ de bonificafia stabilitd de consiliul local. (aliniat modificat prin art.

6

pe

pct. 2

din O.U.G. nr.8/20I6).
(5) in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosintd, care se referd la
perioade mai mari de o

luni, taxa pe cl[diri

se

pl[tepte lunar, pdnd la

d ata de

25 inclusiv a lunii

urmdtoare fiecirei luni din perioada de valabilitate a contractului, de cdtre concesionar, locatar,

titularul dreptului de administrare sau de folosinfd. (alineat modificat prin art. I pct. j624 din
O.U.G. nr. 50/2015, asqfel cum afost modificatd prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 358/2015, in
vigoare de la 3 ianuarie 2016)
(6) in cazul contractelor care se referi la perioade mai mici de o [un5., persoana j uridici de drept

public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinfd col ecteazA taxa
pe clddiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosin!5 9i o
varsd lunar, pdni la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare fiecdrei luni din perioada de valabilitate
a contractului.

ntodiJicotd

(alineal introdus prin art. Ipct.

prin art. unic pct.

8 din Leeea

362s

din O.tl.G. nr. 50/2015, astfel cum afost

nr. 358/2015. in vigoare de la 3 ianuarie 2016).

Art. 463 (2) Pentru terenurile proprietate public[

sau privatd a statului

ori a unit5lilor

administrativ - teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinld, dupd caz,
oriceror entiteli, altele decAt cele de drept public, se stabilegte taxa pe teren, care se datoreazi de
concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinJ[, du;pd caz, in condifii

similare impozitului pe teren.

in

cazul transmiterii ulterioare altor entite$ a dreptului de

concesiune, inchiriere, administrare sau folosinld asupra terenului, taxa se datoreazd de persoana

care are relajia contractuald cu persoana de drept public. (alineat modificat prin art. I pct. j626

din O.U.G. nr. 50/2015, astfel cum afost modificatd prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 358/2015.
in vigoare de la 3 ianuarie 2016).
(4) in cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare
sau folosinld ce se referd la perioade mai mari de o lun5, taxa pe teren se stabilegte proporlional

cu numdrul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori

folosinli. Pentru fracliunile mai mici de o lund, taxa

se calculeazd

zile din luna resp ect\vd. (alineat modificat prin art. I pct.

3626

propo(ional cu numdrul de

din O.U.G. nr. 50/2015, asrfel cum

afost modificatd prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 358/2015. in vigoare de la

j

ianuarie 2016)

4

(41)

in cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare

sau

folosinli ce se referd la perioade mai mici de o lund, taxa pe teren

cu numarul de zile sau de ore prevlzute in contract. (alineat introclus

se datoreazd proporlional

prin art. I pct. j627 din

O.U.G. nr. 50/2t115, ostfel cum afost modifcatd prin arl. unic pct. 8 din Legea nr. 358/2015. in
vigoare de la

j

ianuarie 2016)

(5) Pe perioada in care pentru un teren se plete$te taxa pe teren, nu se datoreazi impozitul pe
teren.
(51)

in cazul in care pentru o suprafa![ de teren proprietate public[

unit5lii administrativ - teritoriale

se datoreazb impozit pe teren, iar

sau

privatd a statului ori a

in cursul unui an apar situalii

care determind datorarea taxei pe teren, diferenla de impozit pentru perioada pe care se datoreazd

taxa se compenseazl sau se restituie contribuabilului in anul fiscal urmetor. (alineat introdus

prin art. I pct.
Legea

3628

din O.U.G. nr. 50/2015, astfel cum afost modificatd prin art. unic pct. 8 din

nr. 358/2015, in vigoare

Art. 465

(21)

in

de la

j

ianuarie 2016).

cazul unui contribuabil care deline mai multe terenuri situate in

intravilanul aceleiagi unitifi/subdiviziuni administrativ - teritoriale, suprafala de 400 m2
prevezute la alin. (2) se calculeazd o singurS dat[, prin insumarea suprafelelor terenurilor, in
ordine descrescdt oare. (alineat introclus prin arl. I pct. 362e din O.U.G. nr. 50/2015, astfel cum a

j ianuarie 2016).
fost moctificatd prin art. unic pct. 8 din Lesea nr. 358/2015. invigoare de la
Art, 466 (8) in cazul terenurilor pentru care se datoreazd taxa pe teren, in temeiul unui
contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinld care se referd la perioade mai mari
de o lunl, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinli are obligalia

depunerii unei declara{ii la organul fiscal local pAni [a data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare

intrarii in vigoare a contractului. (alineat modificat prin art. I pct.

3630 ctin

o.tJ.G. nr. 50/2015,

astfel cum a fost modificatd prin art. unic pct. 8 din Legga_ry-7J9/20J) in vigoare de la 3
ianuarie 2016)

(9) in cazul terenurilor pentru care se datoreaz[ taxa pe teren, in temeiul unor contracte de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinll care se referd [a perioade mai mici de o [und,
persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori
folosinfd are obligalia s[ depun[ o declaralie la organul fiscal local, pAni [a data de 25 inclusiv a

lunii urm[toare intrdrii in vigoare a contractelor, la care anexeazi o situalie centralizatoare

a

5

acestor contracte. (alineat modificat

prin art. I pct. j630 din O.tl.G. nr. 50/2015, astfel cum afosl

modificatd prin art. unic pct. 8 din Lesea nr. 358/2015. tn vigoare de la

Art.467
de la

31

(l)

j

ianuarie 2016).

Pentru anul 2016, primul termen de platd a impozitului pe teren, se prorogA

martie 2016 la 30 iunie 2016. (aliniat modificat prin att.

6

pct. 2 din O.U.G. nr. 8/2016).

(2) Pentru anul 2016, contribuabilii care achitd integral, pAnd la 30 iunie 2016, impozitul pe
teren, beneficiazd de bonificalia stabilitd de consiliul local. (aliniat modificat prin art. 6 pct. 2

din O.U.G. nr. 8/2016).
(5) in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinld, care se referd la
perioade mai mari de o lun6, taxa pe teren se plete$te lunar, pand la data de 25 inclusiv a lunii

urmftoare fiecirei luni din perioada de valabilitate a contractului, de cdtre concesionar, locatar,

titularul dreptului de administrare sau de folosinld. (alineat modificat prin art. I pct. 363t din
O.U.G. nr. 50/2015, asrfel cum afost modirtcafi prin qrt. unic pct. 8 din Legea nr. 358/2015. tn
vigoare de la 3 ianuarie 2016)
(6) in cazul contractelor care se referl la perioade mai mici de o lund, persoana juridica de drept

public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinli col ecleazi, taxa
pe teren de la concesionari, locatari,

titularii dreptului de administrare sau de folosinfi gi o varsd

lunar, pAnd [a data de 25 inclusiv a lunii urm[toare fiec[rei luni din perioada de valabilitate a

contractului. (alineat introdus prin art. I pct. 3632 din O.{J.G. nr. 50/2015, astfel cum afost
modificatd prin art. unic pct. 8 din Lesea nr. 358/2015, tn vigoare de la 3 ianuorie 2016).

Art, 471 (2) in cazul dobdndirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are
obligalia si depund o declaralie la organul fiscal local in a cdrui razl teritoriald de competenfd
are

domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupd caz, in termen de 30 de zile de la data dobdndirii

gi datoreazi impozit pe mijloacele de transporl incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor

inmatriculErii sau inregistarii mijlocului de transport. (alineat modificat prin art. I pct.
O.U.G. nr. 50/2015 - publicatd la 3 noiembrie 2015, in vigoare de la

I

j8

din

ianuarie 20)6)

(3) in cazul in care mijlocul de transport este dobAndit in alt stat dec6t RomAnia, proprietarul
acestuia are obligalia

s[

depunE o declaralie Ia organul fiscal local

in a cdrui razd teritorial[

de

competenli are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupd caz, Si datoreazd impozit pe
mijloacele de transport incepAnd cu data de

I

ianuarie a anului urm[tor inmatriculdrii sau

6

inregistrdrii acestuia in Romania. (alineat modifical prin art. I pct. 38 din O.U.G. nr. 50/2015
publicald la 3 noiembrie 2015, in vigoare de la

I

'

ianuarie 2016).

Art. 412 (1) Pentru anul 2016, primul termen de platI a impozitului pe mijloacele de
transport, se prorogi de la 31 marlie 2016 la 30 iunie 2016. (aliniat modificat prin art. 6 pct. 2

din O.U.G. nr. 8/2016).

(2) Pentru anul 2016, contribuabilii care achitd integral, pin5 la 30 iunie 2016, impozitul pe
mijloacele de transport beneficiazd de bonificafia stabilitn de consiliul local. (aliniat modificot
prin art. 6 pct.

2 din O.U.G. nr. 8/2016).

Art. 474 (7) lit. a) taxa datoratl se stabilegte pe baza valorli lucrdrilor de construclie
declarate de persoana care

solicit[ autorizalia gi

se plStegte inainte de emiterea acesteia;

(iterd

modificatd prin art. I pct. lS din O.U.G. nr. 50 2015 - publicata la 3 noicmbrie 2015. in vigoarc
de la

I

ianuarie 2016).

Art.
in

475 (5) Autoriza{ia

privind desfrgurarea activitetilor prevezute la alin. (3), in cazul

care persoana indeplinegte condiliile prevdzute de lege, se emite de

razi de competen![ se afl[ sediul

sau punctul de lucru. (alineat modificat

O.U.G. nr. 50/2015 - publicatd la 3 noiembrie 2015, invigoare de la

Art.

citre primarul in a cirui

I

prin art. I pct. 10 din

ianuarie 2016)

493 (41) Necomunicarea informaliilor gi a documentelor de natura celor prevlzute la

arl. 494 alin. (12) in termen de cel mult l5 zile lucrdtoare de la data primirii solicit[rii constituie
contraventie gi se sanclioneazd cu amendd de la 500 Ia2.500 lei. (alineat introdus prin art. Ipct.
43 ctin O.tl.G. nr. 50/2015 - publicatd la 3 noiembrie 2015, in vigoare

fu la 1 ianuarie 2016)"

Celelatte prevederi ale H.C.L. nr.51/30.10.2015 cu privire la stabilirea impozitelor si
taxelor locale, pentru anul 2016, la nivelul comunei Savinesti, judetuI Neamt,rdmAn neschimbate.

Art.2.

Art.3. - Secretarul UAT Sivineqti va comunica prezenta hotirAre persoanelor 9i instituliilor
Contrasemneazl pentru lcgalitate,
Secretar,

