
ANEXA LA HCL ………/…..………..

Conform Codului Fiscal Art.453 pe raza comunei Domnesti putem constata:

e) rangul IV - sate resedinta de comune;

f) rangul V - sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor (Teghes).

a) zona A din intravilan are corespondent zona A din extravilan;

b) zona B din intravilan are corespondent zona B din extravilan;

c) zona C din intravilan are corespondent zona C din extravilan;

d) zona D din intravilan are corespondent zona D din extravilan;

Caracteristici generale ale zonelor fiscale pentru fundamentarea criteriilor de zonare 

Nr crt 1.Tip infrastructura drum acces direct

1 Drum pamant/balastat 

2 Drum balastat/pietruit

3 Drum astfaltat cu/fara trotuare

4 Drum astfaltat/pavat cu trotuare

2.Utilitati la limita proprietatii private

1 Retea telefonie/internet prin cablu

2 Retea energie electrica

3 Retea apa/canalizare menajera

4 Retea gaze naturale

5 Retea iluminat public

3.Alte criterii

1 Zona spatii comerciale adiacente (Supermarket)

2 Zona rezidentiala consacrata adiacenta

3 Zona agrement adiacenta (spatii verzi/locuri de joaca)

4 Transport public persoane in apropiere 

5 Zona  proiecte de modernizare/reabilitare

6 Perimetru zona centrala

7 Poluare agenti economici

8 Poluare trafic feroviar

9 Poluare trafic greu

** utilitatile sunt considerate existente ca fiind la limita proprietatilor private cu domeniul public

Persoanele juridice/platformele industriale sunt cuprinse in zona fiscala A.

Conform Codului Fiscal Art.453, pe raza comunei Domnesti propunem patru zone fiscale: A, B, C, D, dupa 

cum urmeza:

Zonificarea fiscala este realizata pentru fiecare cale de aces la proprietate, in baza urmatorilor indicatori: 

* perimetrul zonei centrale este determinat ca fiind de-a lungul principalelor artere de circulatie de pe teritoriul

Com.Domnesti, DJ 401A, DJ 602 si DNCB.

***tronsoanele de strazi pe care au fost atribuite numere postale sunt asimilate zonelor fiscale de intravilan-zone

construibile, restul fiind asimilate aceleasi zone fiscale dar  extravilan-neconstruibil 

Valorile obtinute pentru taxele si impozitele aferente fiecarei zone fiscale in parte vor fi ajustate cu 

coeficientii de corectie conform Codului Fiscal :
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Centralizator privind modul de evaluare a  indicatorilor in vederea stabilirii zonelor fiscale

Nr crt 1.Tip infrastructura drum acces direct Punctaj

1 Drum pamant/balastat 5

2 Drum balastat/pietruit 10

3 Drum astfaltat cu/fara trotuare 15

4 Drum astfaltat/pavat cu trotuare 30

2.Utilitati la limita proprietatii private

1 Retea telefonie/internet prin cablu 5

2 Retea energie electrica 10

3 Retea apa/canalizare menajera 10

4 Retea gaze naturale 10

5 Retea iluminat public 15

3.Alte criterii

1 Zona spatii comerciale adiacente (Supermarket) 5

2 Zona rezidentiala consacrata adiacenta 5

3 Zona agrement adiacenta (spatii verzi/locuri de joaca) 5

4 Transport public persoane in apropiere 10

5 Zona  proiecte de modernizare/reabilitare 15

6 Perimetru zona centrala 15

7 Poluare agenti economici -5

8 Poluare trafic feroviar -5

9 Poluare trafic greu -5

INCADRAREA PE CATEGORII DE IMPOZITARE

Nr.crt. Zona de impozitare (intravilan/extravilan) Punctaj de incadrare

1 Zona A mai mare de 89 de puncte

2 Zona B Intre 61 si 89  puncte 

3 Zona C Intre 31 si 60 puncte

4 Zona D Mai mic sau egal cu 30  puncte 

e) în cazul terenului încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii", suprafaţa construită la sol a 

clădirilor;

f) majorarea stabilită în din Codul fiscal pentru impozitul pe teren.

Zonificarea fiscala se realizeaza pentru intravilan-construibil si extravilan-neconstruibil in functie de

tronsoanele strazilor in care au fost atribuite numere postale conform nomenclatorului stradal si a

categoriei de folosinta a terenurilor. Terenurile extravilane vor fi asimilate conform zonificarii fiscale

realizate pentru calea de acces aferenta.

Pentru calculul impozitului aferent terenurilor situate în intravilanul si extravilanul Com.Domnesti, atât în

cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al persoanelor juridice, sunt necesare următoarele date:

a) rangul localităţii unde se află situat terenul;

b) zona în cadrul localităţii prevăzute la lit. a);

c) categoria de folosinţă;

d) suprafaţa terenului;

Incadrarea intr-una din categoriile de impozitare "A","B","C" sau "D", se face pe baza punctajului obtinut in 

urma aplicarii indicatorilor de zonare fiscala astfel :

2/2


