
  

 
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, 
anularea unor creanțe fiscale aflate în sold la 31.12.2015 și 

acordarea unor facilități fiscale în anul 2016 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă extraordinară de lucru 
 

Având în vedere: 
• Nota de fundamentare a Biroului Impunere și Încasare Taxe și Impozite Locale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului;  
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnești, în calitate de initiator; 
• Raportul de specialitate al Biroului Impunere și Încasare Taxe și Impozite Locale; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 

și ținând cont de  prevederile: 
• Constituției României - art. 56; 
• Legii nr. 227/2015  privind  Codul  fiscal, Titlul IX  privind  impozitele şi  taxele  locale; 
• Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
• Hotărârii Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• Legii nr. 117/1999 privind  taxele extrajudiciare de timbru; 
• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;  
• O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările  

ulterioare; 
• Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 

 
În temeiul prevederilor art. 27, art. 36  alin. (2) lit. b), alin. (4)  lit. c) și al prevederilor art. 45 alin. 

(2)  lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 Art.1.  Se aprobă valorile  impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte  taxe  asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile în  comuna Domnești,  începând  cu anul 2016, conform 
Anexelor nr. 1-10. 
 
 Art.2.  Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al comunei 
Domnești, de până la 39 lei inclusiv, aflate în sold la data de 31.12.2015, provenite din impozite, taxe, 
contribuții și alte sume prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.   
 

Art.3.  Se aprobă Lista facilităților fiscale acordate contribuabililor din comuna Domnești 
pentru impozitele și taxele locale datorate de aceștia în anul 2016 precum și Regulamentul privind  
procedurile de acordare de facilităţi  fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren, pentru persoanele fizice cu venituri mici, conform Anexelor nr. 11-12. 
 
            Art.4.  Anexele 1-12  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



  

 
            Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu  data de 01.01.2016. 
 

Art.6.  La data intrării în vigoare, H.C.L. nr. 82/22.12.2014 precum și orice prevedere contrară 
prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

 
            Art.7 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Domnești, Biroul Impunere și Incasare Taxe și Impozite Locale, Compartimentul Registru Agricol şi 
celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului comunei Domnești. 
 
 
 
            

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
                                    
 
 
 

                                                                                                       Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                    /Secretar  

                                                                                                                         Zanfir Maria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Nota de fundamentare 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, 
anularea unor creanțe fiscale aflate în sold la 31.12.2015 și 

acordarea unor facilități fiscale în anul 2016 
 
În aplicarea prevederilor: 

- Constituţiei României - art. 56; 
- Legii nr. 227/2015 privind  Codul fiscal, Titlul IX  privind  impozitele şi  taxele locale; 
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază  minim  brut pe ţară 

garantat în plată; 
- Legii nr. 117/1999 privind  taxele extrajudiciare  de  timbru; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi completări ulterioare;  
- Legii nr. 215/2001  a  administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G.  nr. 80/2013  privind  taxele judiciare  de timbru, cu  modificările și  completările  

ulterioare, 
SE PROPUNE: 

 
 1. Aprobarea impozitele și taxele locale pentru anul 2016, conform Anexelor 1-10. 

        2. Aprobarea Listei facilităților fiscale acordate contribuabililor din comuna Domnești pentru 
impozitele și taxele locale datorate de aceștia în anul 2016 precum și a Regulamentului privind  
procedurile  de acordare de facilităţi  fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren, pentru persoanele fizice  cu venituri mici, potrivit Anexei 11-12. 

 3. Aprobarea anulării creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al comunei Domnești, de 
până la 39 lei inclusiv, aflate în sold la data de 31.12.2015, provenite din impozite, taxe, contribuții și 
alte sume prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare potrivit art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel: 
    - prevederile art. 266 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în 
situațiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari 
decât creanțele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare poate aproba 
anularea debitelor respective. 
              - prevederilor art. 266 alin. (5)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
creanțele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se 
anuleaza. Plafonul se aplica totalului creanțelor fiscale, datorate și neachitate de debitori. 
           Ținand cont de dispozițiile art. 266 alin. (6) din aceeași lege, Consiliul Local poate stabili 
plafonul maxim al creanțelor fiscale care pot fi anulate, astfel 40 lei reprezintă suma limita maximă 
până la care, pot fi anulate. 

4. Pentru calcularea impozitelor si taxelor pe terenurile din intravilan, conform art. 453 lit. i) și h) 
din Legea nr. 227/2015 și HCL nr. 82 din 29.10.2015 care prevede revizuirea zonei fiscale la nivelul 
comunei, se stabilesc zona și rangul după cum urmează: 
          - satul Domnești- zona A, rangul IV 
                                     - zona B, rangul IV 
                                     - zona C, rangul IV  
                                     - zona D, rangul IV. 
 
         - satul Tegheș     - zona A, rangul V 
                                     - zona B, rangul V 
                                     - zona C, rangul V  
                                     - zona D, rangul V. 
 
 
 



  

Anexa 1-Impozitul şi taxa pe clădiri, cuprinde: 
- valorile impozabile pe m² de suprafaţă construită desfăşurată în cazul persoanelor fizice 

stabilite în funcţie de rangul localităţii, zona şi numărul de niveluri. 
- cotele aplicate asupra valorii clădirilor la persoane fizice si juridice.  
Anexa 2-Impozitul şi taxa pe teren, cuprinde: 
- impozitul pe terenuri amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii. 
- impozitul pe terenuri amplasate în intravilan - orice altă categorie decât cea de terenuri cu 

construcţii. 
- impozitul pe terenuri amplasate în extravilan. 
Anexa 3 - Impozitul pe mijloacele de transport, cuprinde: 
- Impozitul pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică. 
- Impozitul pentru autovehicule de transport marfă cu masa totala maximă autorizată de peste 

12 tone. 
- Impozitul pe combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de 

transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. 
- Impozitul pentru remorci, semiremorci sau rulote. 
- Impozitul pe mijloacele de transport pe apă. 
 Anexa 4 - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

  Anexa 5 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
  Anexa 6 - Impozitul pe spectacole 
  Anexa 7 - Taxe speciale și alte taxe 
             Anexa 8 - Alte taxe locale cuprinde: 

- Taxa  pentru utilizarea temporară  a locurilor publice. 
- Taxa  pentru eliberarea eliberarea de copii heliografice de pe planuri  cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri deţinute de consiliul local, taxa pentru buna desfășurare a activității 
compartimentului stare civilă şi taxa pentru  îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale  administrativă.  
             Anexa  9 -  Sancțiuni 
             Anexa 10 - Taxele judiciare de timbru și  taxele extrajudiciare de timbru  
             Anexa 11 - Lista facilităților fiscale acordate contribuabililor din comuna Domnești 
pentru impozitele și taxele locale datorate de aceștia în anul 2016 
  Anexa 12 - Regulamentul privind  procedurile  de acordare de facilităţi  fiscale de scutire 
sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru persoanele fizice  cu 
venituri mici. 
                
 

 
                  PRIMAR,                                                       
 BOȘCU NINEL CONSTANTIN     
                              

                                          /Șef Birou Impunere și Încasare 
                                                                                                        Taxe și Impozite Locale, 
                                                                                                    Insp. Pr. ION MARINELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, includ şi reglementări referitoare la impozitele şi taxele locale, 
stabilesc cadrul legal, precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite 
şi taxe, precum şi modul de calcul şi de plată a acestora.  

În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror 
prevederi din alte acte normative, el precizând foarte explicit impozitele şi taxele care 
se constituie în venituri ale bugetului local, urmând ca utilizarea acestora să aibă loc în 
condiţiile reglementărilor specifice (Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale).  

Nivelul propus pentru anul 2016 ţine cont atât de actualizarea bazei impozabile 
cât și de necesităţile bugetului local pentru anul fiscal următor, astfel prin 
dimensionarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 se urmăreşte asigurarea 
surselor de venituri la bugetul local în vederea angajării şi acoperirii cheltuielilor 
bugetului local şi respectarea prevederilor legale în vigoare, propun Consiliului Local al 
comunei Domnești adoptarea proiectului de hotărâre în forma propusă.  
 
 
 
 

PRIMAR 
BOȘCU NINEL CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

Impozitele şi taxele locale reprezintă una din resursele pe care se constituie 
bugetul local, de aceea fundamentarea lor este obligatoriu de stabilit în decursul anului 
pentru anul fiscal următor.  

Odată cu apariţia Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, materia impozabilă 
este reglementată prin prevederi specifice unitare. La anumite categorii de venituri 
guvernul prevede nivelurile actualizate pentru impozite pe clădiri, terenuri, auto, alte 
taxe, dar lasă la îndemâna Consiliilor Locale posibilitatea de a stabili nivelele altor taxe 
locale (taxa pentru eliberarea autorizațiilor, avizelor, taxe de folosire a domeniului 
public, etc.) în conformitate cu specificul economic şi social al zonei.  

De asemenea, trebuie menţionată nevoia de fundamentare a bugetului prin 
majorarea veniturilor, astfel încât trebuie ţinut cont de prevederile H.G. 1309/2012.  

Deoarece ţine cont de toate reglementările legale specifice, precum si de 
prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind 
acordarea unor faciliăți fiscale de toate înlesnirile la plată prevăzute de Codul Fiscal, 
considerăm că proiectul de hotărâre este legal şi poate fi aprobat în forma prezentată.  
 
 
 
 

/Șef Birou Impunere și Încasare 
Taxe și Impozite Locale, 

Insp. Pr. ION MARINELA 
 

 


