ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară astăzi
Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997.

Având în vedere:
-

-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.5017
din 14.04.2020
adresa nr.128/14.01.2020 a Directiei Judetene de Statistică prin care comunică rata inflatiei
pe anul 2019 de 3,8%.
ţinând seama de necesitãţile de stabilire a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2021 în scopul asigurãrii finanţãrii cheltuielilor publice locale,pe de o parte,precum şi de
condiţiile locale specifice zonei,pe de altã parte.

În conformitate cu :

- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare.
- prevederile Titlului IX din Noul Cod fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
- analizând Planul Urbanistic General aprobat prin HCL Balaciu nr.26/28.08.2002, cu modificările
şi completările ulterioare.
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Examinând:
-

avizul nr. —din-- al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. —din-- al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(4) lit.c) raportat la alin.(2) lit. b) , a art.139 alin.(3) lit.c) coroborat cu
art.196 alin.1 lit.a) şi a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
HOTÃRÃŞTE:

Art.1 – (1) Pentru anul 2021, taxele şi impozitele locale se stabilesc prin indexarea nivelurilor
stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020, cu rata inflaţiei de 3,8 % aferentă anului 2019 , astfel:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în anexele nr.1-7 ce fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
b) cota prevãzutã la art.457 alin.1 din Codul Fiscal , se stabileste la 0,15 %.
c) cota prevãzutã la art.458 alin.1 din Codul Fiscal , se stabileste la 1,0 %.
d) cota prevãzutã la art.460 alin.1 din Codul Fiscal , se stabileste la 0,1 %.
e) cota prevãzutã la art.460 alin.2 din Codul Fiscal,se stabileste la 1,3 %.
f) cota prevãzutã la art.460 alin.3 din Codul Fiscal,se stabileste la 0,4 %.
g) procentul de reducere prevăzut la art.470 alin.3, se stabileste la 50%

Art.2 - Bonificaţia prevãzutã la art.462 alin.(2),art.467 alin.(2) şi art. 472 alin.(2) din Codul
fiscal,se stabileste la 10%.
Art.3 - (1) Pentru determinarea impozitului pe clãdiri,precum şi a impozitului pe teren, pentru
anul 2019 încadrarea terenurilor pe zone şi a rangului localitãţii,se stabileşte dupã cum urmeazã:
a) satul Balaciu rangul IV ,zona A
b) satele :Crãsanii de Sus,Crãsanii de Jos şi Copuzu, rangul V, zona A.
(2) Coeficienţii de corecţie prevãzuţi la art.457 alin.(6) , art.465 alin.(5) şi (7) nu sunt incluşi în nivelurile
taxelor stabilite în anexa nr.1.
Art.4 - Clădirile pentru care nu se datoreazã impozitul/ taxa pe clădiri, sunt cele stabilite
potrivit art.456 alin.(1) din Noul Cod fiscal.
Art.5 - Terenurile pentru care nu se datoreazã impozitul/ taxa pe teren, sunt cele stabilite
potrivit art.464 alin.(1) din Noul Cod fiscal.
Art.6 - Prin grija secretarului comunei Balaciu,prezenta hotãrâre se comunicã :Primarului
comunei,Compartimentului ITL, Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitãrii controlului
cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţã publicã prin afişare în Monitorul oficial local.
In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va
inainta spre avizare tuturor comisiilor de specialitate şi compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate,
pentru întocmirea raportului, până la data de 14.05.2020 .
INITIATOR
PRIMAR
Simion Mirel Dănuţ

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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Anexa 1 la HCL Balaciu nr. din
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pãtrat de suprafaţa construitã desfãşuratã la clãdiri şi alte construcţii
aparţinând persoanelor fizice
Art.457 alin.2
Nivelurile actualizate cu
indicele de inflaţie pentru anul 2021
Nr.
crt.

Felul clădirilor şi al altor
construcţii impozabile

Cu instalaţii de
apã,canalizare,
electrice,încãlz.

Fãrã instalaţii de
apã,canal.
electrice, încãlzire

(cond.cumulative)

Clãdiri:

1

2

3

4

5

6

Cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă
arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau
chimic
Cu pereţi exteriori din lemn,din
piatră naturală,din cărămidă
nearsă,din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau
chimic
Clădire-anexă cu cadre din
beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau
din orice alte materiale
rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
Clădire-anexă cu pereţi
exteriori din lemn,din piatră
naturală,din cărămidă
nearsă,din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau
chimic
În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol,
demisol şi/sau la mansardă
utilizate ca locuinţă,în oricare
dintre tipurile de clădiri
prevăzute la punctele 1-4
În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol,
demisol şi/sau la mansardă
utilizate în alte scopuri decăt
cel de locuinţă,în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la
punctele 1-4

1086,00

652,00

326,00

217,00

217,00

190,00

136,00

81,00

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

Anexa 2 la HCL Balaciu nr. din

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
-Terenuri cu construcţiiArt.465 alin.2

Zona în cadrul
localităţii
A

Nivelurile impozitului pe ranguri de localităţi
anul 2021
lei/ha
Rang IV-sat reşedinţă

Rang V-sat apartinător

1453

1246

Anexa 3 la HCL Balaciu nr. din

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
înregistrate la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii
Art.465 alin.4
Zona
lei/ha
Nr.
Categoria de folosinţă Nivelurile actualizate cu indicele de inflatie pentru
crt.
anul 2021
A
B
C
D
1 Arabil
30,00
23,00
21,00
17,00
2 Păşune
23,00
21,00
17,00
15,00
3 Fâneţe
23,00
21,00
17,00
15,00
4 Vii
50,00
38,00
30,00
21,00
5 Livezi
57,00
50,00
38,00
30,00
Păduri şi alte terenuri cu
6 vegetaţie forestieră
30,00
23,00
21,00
17,00
7 Terenuri cu ape
17,00
15,00
8,00
0,00
8 Drumuri şi cîi ferate
0,00
0,00
0,00
0,00
9 Teren neproductiv
0,00
0,00
0,00
0,00

Anexa 4 la HCL Balaciu nr. din
IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN
Art.465 alin.7
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1

7.
7.1
8.
8.1
9.
10.

Categoria de folosinţă

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod,alta decât cea prevăzută la nr.
crt.5.1.
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod,alta decât cea prevăzută la
nr. crt.6.1.
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră,cu excepţia celui prevăzut la
nr.crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă,altul decât cel cu amenajări
piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Valoare actualizată cu
indicele de inflaţie pentru
anul 2021
33,00
54,00
30,00
30,00
60,00
0,00
61,00
0,00

18,00
0,00
6,00
37,00
0,00
0,00

Anexa 5 la HCL Balaciu nr. din

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Art.470 alin.2 - Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1.1.
1.2
2

Tipul mijlocului de transport

Motociclete,tricicluri,cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv
Motociclete,tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de
până la 1.600 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cmc
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600
cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000
cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc
Autobuze,autocare,microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12
tone inclusiv,
Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate

Vehicule cu capacitatea cilindrică

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

Valoare actualizată
cu
indicele de inflaţie
pentru anul 2021
8,00
9,00
20,00
78,00
157,00
315,00
26,00
32,00
20,00
lei/200 cmc
4,00
6,00
163 lei/an

Anexa 6 la HCL Balaciu nr. din
Art.470 alin.5 Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală
autorizată egală sau mai mare de 12 tone
IMPOZITUL
(în lei/an)
Valoare actualizată cu
indicele de inflaţie pentru anul
2021
Nr.
Număril axelor şi masa totală
Vehicule cu
Vehicule cu alt
crt.
maximă autorizată(în tone
sistem de
suspensie
pneumatică sau
un echivalent
recunoscut

sistem de
suspensie

I. Vehicule cu 2 axe
Masa de cel puţin 12 tone,dar mai mică
1.
0,00
155,00
de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone,dar mai mică
2.
155,00
429,00
de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone,dar mai mică
429,00
603,00
3.
de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone,dar mai mică
4.
603,00
1365,00
de 18 tone
5.
603,00
1365,00
Masa de cel putin 18 tone
II. Vehicule cu 3 axe
Masa de cel puţin 15 tone,dar mai mică
1.
155,00
269,00
de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone,dar mai mică
269,00
552,00
2.
de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone,dar mai mică
552,00
717,00
3.
de 21 tone
Masa de cel puţin de 21 t,dar mai mică
717,00
1107,00
4.
de 23 t
Masa de cel puţin 23 tone,dar mai mică
5.
1107,00
1719,00
de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,dar mai mică
6.
1107,00
1719,00
de 26 tone
7.
1107,00
1719,00
Masa de cel puţin 26 tone
III. Vehicule cu 4 axe
Masa de cel puţin 23 tone,dar mai mică
1.
717,00
728,00
de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,dar mai mică
728,00
1136,00
2.
de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone,dar mai mică
3.
1136,00
1803,00
de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone,dar mai mică
4.
1803,00
2675,00
de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone,dar mai mică
5.
1803,00
2675,00
de 32 tone
1803,00
2675,00
6.
Masa de cel puţin 32 tone
Art.470 alin.6 - Combinaţii de autovehicule(autovehicule articulate sau
trenuri rutiere) de transport
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
I. Vehicule cu 2+1 axe
Masa de cel puţin 12 tone,dar mai mică
1
0,00
0,00
de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone,dar mai mică
2
0,00
0,00
de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone,dar mai mică
3
0,00
70,00
de 18 tone

Masa de cel puţin 18 tone,dar
de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone,dar
5
de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone,dar
6
de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone,dar
7
de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,dar
8
de 28 tone
9 Masa de cel puţin 28 tone
II. Vehicule cu 2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone,dar
1
de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,dar
2
de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone,dar
3
de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone,dar
4
de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone,dar
5
de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone,dar
6
de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone,dar
7
de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone,dar
8
de 38 tone
9 Masa de cel puţin 38 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone,dar
1.
de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone,dar
2.
de 40 tone
3.
Masa de cel puţin 40 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone,dar
1.
de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone,dar
2.
de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone,dar
3.
de 44 tone
4.
Masa de cel puţin 44 tone
V. Vehicule cu 3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone,dar
1.
de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone,dar
2.
de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone,dar
3.
de 44 tone
4.
Masa de cel puţin 44 tone

mai mică

4

70,00

160,00

160,00

374,00

374,00

483,00

483,00

872,00

872,00
872,00

1529,00
1529,00

149,00

349,00

349,00

573,00

573,00

842,00

842,00

1016,00

1016,00

1669,00

1669,00

2316,00

2316,00

3517,00

2316,00
2316,00

3517,00
3517,00

1843,00

2566,00

2566,00
2566,00

3487,00
3487,00

1629,00

2262,00

2262,00

3129,00

3129,00
3129,00

4627,00
4627,00

926,00

1120,00

1120,00

1674,00

1674,00
1674,00

2665,00
2665,00

mai mică
mai mică
mai mică
mai mică

mai mică
mai mică
mai mică
mai mică
mai mică
mai mică
mai mică
mai mică

mai mică
mai mică

mai mică
mai mică
mai mică

mai mică
mai mică
mai mică

Art.470 alin.7 - Pentru remorci,semiremorci si rulote care nu fac parte dintr-o
combinaţie de autovehicule
Masa totală maximă autorizată

a) pânã la o tonã inclusiv
b) peste 1 tonă,dar nu mai mult de 3
tone
c) peste 3 tone,dar nu mai mult
de
5 tone

Valoare actualizată cu
indicele de inflaţie pentru anul
2021
9
37
56

d) peste 5 tone
Art.470 alin.8 - Mijloace de transport pe apă

luntre,bãrci fãrã motor,folosite pentru
1 pescuit şi uz personal
2 bãrci fãrã motor folosite în alte scopuri
3 bãrci cu motor
4 nave de transport şi agrement
5 scutere de apă
6 remorchere şi împingãtoare:
a) pânã la 500 CP
b) peste 500 cp şi până la 2.000 CP
inclusiv
c) peste 2000 cp şi până la 4.000 CP
inclusiv
d) peste 4.000 CP
vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau
7 fractiune din aceasta
ceamuri,şlepuri şi barje fluviale în funcţie
8 de capacitatea de încãrcare:
a) cu capacitatea de încărcare pânã la
1500 tone inclusiv
b) între 1501 şi 3000 tone inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare peste
3000 tone

70

Valoare actualizată cu
indicele de inflaţie pentru anul
2021
23
61
228
1086
228
x
607
987
1518
2429
197
x
197
304
532

Anexa 7 la HCL Balaciu nr. din

Taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor,dovezilor
Taxa - lei
Nr.
crt.

Extras din norma juridică

Art.474 alin.2 - Pentru eliberarea certificatului de urbanism,în
funcţie de suprafaţa pentru care se solicitã:

1.

în mediul rural:
a) pânã la 150 mp inclusiv
b) între 151 şi 250 mp inclusiv
c) între 251 şi 500 mp inclusiv
d) între 501 şi 750 mp inclusiv
e) între 751 şi 1000 mp inclusiv
f) peste 1000 mp

Art.474 alin.4 – Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism
2. de către comisia de urbanism,de către primar
Art.474 alin.5 - Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru o
3. clãdire rezidenţială sau clădire-anexã
Art.474 alin.6 – Taxă ptr. eliberarea autorizaţiei de construire
4. pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin.5
Art.474 alin.9 - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare,
totală sau parţială, a unei construcţii
5.
Art.474 alin.10 - Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi
excavãri, necesare studiilor geotehnice,ridicãrilor
topografice,exploatãrilor de carierã,balastierelor,sondelor de
gaze şi petrol,precum şi altor exploatãri taxa datoratã pentru
6. fiecare mp este:
Art.474 alin.12 - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare
pentru lucrãrile de organizare de şantier în vederea realizãrii
unei construcţii,care nu sânt incluse în altã autorizaţie de
7. construire
Art.474 alin.14 - Pentru eliberarea autorizaţiei de construire
pentru chioşcuri,tonete,cabine,spaţii de expunere,situate pe
cãile şi în spaţiile publice,precum şi pentru amplasarea
corpurilor şi a panourilor de afişaj,a firmelor şi reclamelor taxa
8. datoratã este:
Art.474 alin.15 - Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrãrile
de racorduri şi branşamente la reţele publice de apã,canalizare,
gaze,termice,energie electricã,telefonie şi televiziune prin cablu
taxa datoratã pentru fiecare instalaţie este:
9.
Art.474 alin.16 - Pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã
10. stradalã şi adresã,taxa datoratã este:

Valoare actualizată cu indicele de inflaţie
pentru anul 2021

x
x
3,00
3,00
3,00
6,00
7,00
7+0.005 lei/mp pentru fiecare mp care
depãşeşte suprafaţa de 1000 mp
17
0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii
1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii,inclusiv instalaţiile aferente
0,1% din valoarea impozabilă
a construcţiei,stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri
17 lei pentru fiecare
mp afectat

3% din valoarea autorizată a lucrarilor
de organizare de santier

8 lei
pentru fiecare mp de suprafaţă
ocupată de construcţie

15

9

Taxă pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
Art.475 alin.1 - Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
1.
22
funcţionare
Art.475 alin.2 – Taxa pentru eliberarea atestatului de
2. producător
54
- Taxa pentru eliberarea carnetului de comecializare
32

Art.475 alin.3 - Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică,cod CAEN – 561- restaurante si 563 – baruri şi alte
3. activităţi de servire a băuturilor şi 932-alte activităţi recreative si
distractive
a) până la 500 mp
b) peste 500 mp

x

3257
5429

TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
1. Art.477 alin.5 – Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate
2% din valoarea serviciilor
Art.478,alin.(2) lit.a) - în cazul unui afişaj situat în locul în care
34 lei/an/mp sau fracţiune de mp
2. persoana deruleazã o activitate economicã
Art.478 alin.(2) lit.b) - în cazul oricãrui alt panou,afişaj sau
25 lei/an/mp sau fracţiune de mp
3. structurã de afişaj pentru reclamã şi publicitate
Impozitul pe spectacole
Art .481 alin.2), lit.a) – Teatru,balet,operă,operetă, cinema, circ 1% din valoarea biletelor şi
a abonamentelor
1. sau orice competitie sportivă
2% din valoarea biletelor şi
Art.481alin. (2) lit.b) – oricare altă manifestare
a abonamentelor
2.
Alte taxe locale
Art.486 alin.4 - Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe
1. cale administrativă
Art.486 alin.5 - Pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,deţinute
de consiliile locale,pentru fiecare mp de plan sau fracţiune de
2. mp:
Taxa pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun
3. înmatriculării art.22 lit.a) din HG nr.1391/2006

543

34
54

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA BALACIU
PRIMAR
Nr. 5017 din 14.04.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor
pe anul 2021
Subsemnatul Simion Mirel Danut,primar al comunei Balaciu,avand in vedere :
prevederile art.136 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare
- prevederile art.32 şi art. 34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Local Balaciu, aprobat prin HCL nr. nr.22 din 30.08.2019.

-

propun Consiliului Local sa adopte proiectul de hotarare din urmatoarele motive:
Proiectul de act normativ are la bază prevederile art.491 din Noul cod fiscal aprobat prin
Legea nr.227/2015 şi rata inflatiei comunicată de INS, rezultând următoarele propuneri:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în anexele nr.1-7 ce fac parte integrantă
din prezentul proiect de hotărâre
b) cota prevãzutã la art.457 alin.1 din Codul Fiscal , se stabileste la 0,15 %.
c) cota prevãzutã la art.458 alin.1 din Codul Fiscal , se stabileste la 1,1 %.
d) cota prevãzutã la art.460 alin.1 din Codul Fiscal , se stabileste la 0,1 %.
e) cota prevãzutã la art.460 alin.2 din Codul Fiscal,se stabileste la 1,3 %.
f) cota prevãzutã la art.460 alin.3 din Codul Fiscal,se stabileste la 0,4 %.
g) procentul de reducere prevăzut la art.470 alin.3, se stabileste la 50%
h) Bonificaţia prevãzutã la art.462 alin.(2),art.467 alin.(2) şi art. 472 alin.(2) din Codul
fiscal,se stabileste la 10%.
i) Pentru determinarea impozitului pe clãdiri,precum şi a impozitului pe teren, pentru anul
2020 încadrarea terenurilor pe zone şi a rangului localitãţii,se stabileşte dupã cum urmeazã:
ii) satul Balaciu rangul IV ,zona A
iii) satele :Crãsanii de Sus,Crãsanii de Jos şi Copuzu, rangul V, zona A.
j) Coeficienţii de corecţie prevãzuţi la art.457 alin.(6) , art.465 alin.(5) şi (7) nu sunt incluşi
în nivelurile taxelor stabilite în anexa nr.1.
k) Clădirile pentru care nu se datoreazã impozitul/ taxa pe clădiri, sunt cele stabilite
potrivit art.456 alin.(1) din Noul Cod fiscal.
l) Terenurile pentru care nu se datoreazã impozitul/ taxa pe teren, sunt cele stabilite
potrivit art.464 alin.(1) din Noul Cod fiscal.
Faţă de cele menţionate mai sus,vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat
prezentei.

PRIMAR
Simion Mirel Danut

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA BALACIU
Compartiment impozite,taxe locale si alte venituri
Nr. 1339 din 14.04.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pe anul 2021
Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balaciu,
analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primar şi înaintat spre avizare, constatã urmãtoarele:
Impozitele si taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Noul Cod
fiscal constituie venituri proprii ale bugetelor unitatilor administrativ teritoriale si au ca surse:
a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;
b) impozitul pe teren şi taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale.
Nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 este propus avându-se în vedere rata inflatiei
comunicată de INS, evoluţia bugetului pe anii anteriori privind cheltuielile efectuate, propunerile fiind în
conformitate cu prevederile legale si necesitatea menţinerii surselor actuale şi atragerea de noi surse la
bugetul local.
Pentru aceste considerente, în cazul impozitului datorat de contribuabili, propunerile pentru anul
2021 sunt urmatoarele:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în anexele nr.1-7
b) cota prevãzutã la art.457 alin.1 din Codul Fiscal , se stabileste la 0,15 %.
c) cota prevãzutã la art.458 alin.1 din Codul Fiscal , se stabileste la 1,1 %.
d) cota prevãzutã la art.460 alin.1 din Codul Fiscal , se stabileste la 0,1 %.
e) cota prevãzutã la art.460 alin.2 din Codul Fiscal,se stabileste la 1,3 %.
f) cota prevãzutã la art.460 alin.3 din Codul Fiscal,se stabileste la 0,4 %.
g) procentul de reducere prevăzut la art.470 alin.3, se stabileste la 50%
h) Bonificaţia prevãzutã la art.462 alin.(2),art.467 alin.(2) şi art. 472 alin.(2) din Codul fiscal,se
stabileste la 10%.
i) Pentru determinarea impozitului pe clãdiri,precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2020
încadrarea terenurilor pe zone şi a rangului localitãţii,se stabileşte dupã cum urmeazã:
ii) satul Balaciu rangul IV ,zona A
iii) satele :Crãsanii de Sus,Crãsanii de Jos şi Copuzu, rangul V, zona A.
j) Coeficienţii de corecţie prevãzuţi la art.457 alin.(6) , art.465 alin.(5) şi (7) nu sunt incluşi în
nivelurile taxelor stabilite în anexa nr.1.
k) Clădirile pentru care nu se datoreazã impozitul/ taxa pe clădiri, sunt cele stabilite potrivit
art.456 alin.(1) din Noul Cod fiscal.
l) Terenurile pentru care nu se datoreazã impozitul/ taxa pe teren, sunt cele stabilite potrivit
art.464 alin.(1) din Noul Cod fiscal.
In conformitate cu art. 490, din Legea nr. 227/2015 privind Noul Cod fiscal : ,,Autorităţile
administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru
stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor
aferente,,
Având în vedere cele de mai sus,avizăm favorabil proiectul de hotărâre.
Consilier superior
Olguta Trandafir

