ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile în anul fiscal 2016
Consiliul local al comunei Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie
2015;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Griviţa;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Legea nr. 481/2004, republicată, privind protecţia civilă cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţii produselor din
sectorul agricol;
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Griviţa, şi raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Griviţa;
în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2016, conform Anexei 1
ce cuprinde Tabloul privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016, constituind parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de
transport şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt creanţe fiscale anuale, care se
plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru neplata la termenele menţionate la alin. (1), contribuabilii datorează majorări de
întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(3) Impozitul/Taxa anuală pe clădiri şi pe teren, impozitul pe mijloacele de transport,
precum şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, datorate bugetului local de către
contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se
plăteşte integral până la primul termen de plată.

Art. 3. - Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin (2) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, după
cum urmează:
- în cazul impozitului/taxei pe clădiri: 10%;
- în cazul impozitului/taxei pe teren: 10%;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport: 10%.
Art. 4. - Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin (2) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane juridice,
după cum urmează:
- în cazul impozitului pe clădiri: 5%;
- în cazul impozitului pe teren: 5%;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport: 5%.
Art. 5. - Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale a contribuabililor
persoane fizice/j uri dice care se încadrează în prevederile Regulamentului de acordare a
facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 6. - Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici
de 10 lei, se anulează, conform art. 266 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de către
debitori.
Art. 7. - Se stabilieşte plafonul pentru creanţele fiscale ce trebuiesc publicate trimestrial,
conform art. 162 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală la suma de
100 lei.
Art. 8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016 şi este aplicabilă
în anul fiscal 2016.
Art. 9. - Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se abrogă.
Art. 10. - Secretarul Comunei Griviţa va comunica prezenta Hotărâre, în termenul
prevăzut de lege, prefectului judeţului Vaslui, pentru controlul legalităţii, compartimentelor din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa, pentru luare la cunoştinţă şi
punere în aplicare şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare în locurile special amenajate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier

Contrasemnează
Secretar
Vătafu Bogdan Constantin

Griviţa, 27 noiembrie 2015
Nr. 40
Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi „pentru”, 1 voturi „contra” şi 0 „abţineri”.

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA GRIVIŢA
PRIMAR
E X P U N E R E DE M O T I V E
Ia proiectul de hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile în anul fiscal 2016
Domnilor consilieri, domnilor invitaţi,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare, a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu titlul
de mai sus.
Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru stabilirea impozitelor şi taxelor
locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016.
Impozitele şi taxele locale sunt reglementate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
De asemenea, au fost avute în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală.
Codul Fiscal stabileşte cadrul legal pentru impozitele şi taxe locale care constituie venituri
la bugetul local, precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite şi taxe precum
şi modul de calcul şi de plată al acestora.
Impozitele şi taxele locale sunt, după cum urmează :
- impozitul/taxa pe clădiri;
- impozitul/taxa pe teren;
- taxa asupra mijloacelor de transport;
- taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
- taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
- impozitul pe spectacole;
- taxe speciale;
- alte taxe locale.
Orice persoană care are în proprietate o clădire rezidenţială sau nerezidenţială situată în
România, datorează anual impozit pentru acea clădire, impozit ce se plăteşte către bugetul local al
unităţii administrativ teritoriale în care este amplasată clădirea.
în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare la valoarea impozabilă a clădirii.
Valoarea impozabilă a unei clădiri se determină prin înmulţirea suprafeţei construite
desfăşurate a clădirii, exprimată în metri pătraţi cu valoarea prevăzută în Codul Fiscal.
Orice persoană care are teren în proprietate în România datorează pentru acesta un impozit
anual.
Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul
localităţii în care este amplasat terenul şi zona sau categoria de folosinţă a terenului, conform
încadrării făcute de Consiliul local.
în cazul terenurilor situate în intravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi ai terenului cu suma corespunzătoare, prevăzută în tabelul din Codul
fiscal.
în cazul terenurilor amplasate în extravilan, impozitul se stabileşte anual în sumă fixă pe
hectar, diferenţiat după categoria de folosinţă şi zona unde este situat.

De asemenea, orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie
înmatriculat în România, datoarează o taxă anuală pentru mijlocul de transport ce se plăteşte la
bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale, unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, după caz.
Taxa asupra mijloacelor de transport, se calculează în funcţie de tipul mijlocului de
transport, în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărui 200 cmc sau
fracţiune din acesta, cu suma corespunzătoare din tabelul prevăzut în Codul Fiscal.
Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, orice persoană care trebuie să le
obţină trebuie să plătească taxa menţionată în Codul Fiscal.
De asemenea, Consiliile locale pot stabili şi alte taxe locale cum su n t: taxa pentru mijloace
de reclamă şi publicitate, impozite pe spectacole, taxa pentru vehicule lente, taxa de salubritate,
taxa pentru situaţii de urgenţă - conform prevederilor Codului fiscal.
Scutirile de la plata impozitelor şi taxelor, potrivit regelementărilor din Codul fiscal, se
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele
justificative.
Pentru anul 2016, propun aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale a
contribuabililor persoane fizice/juridice care se încadrează în prevederile Regulamentului de
acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale, prevăzut de Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, ce constituie Anexa nr. 2 la hotărâre.
Având în vedere cele expuse şi ţinând cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotărâre
intră în competenţa Consiliului local, ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, am
iniţiat acest proiect de hotărâre, pe care vă rog să-l adoptaţi în forma redactată.

Primarul comunei Griviţa
Munteanu Alina Iuliana

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA GRIVIŢA
COMPARTIMENT FINANŢE - CONTABILITATE
R A P O R T DE S P E C I A L I T A T E
la proiectul de hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016

Compartimentul de resort, CONTABIL, din cadrul Consiliului local al comunei Griviţa;
examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016:
Având în vedere:
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Legea nr. 481/2004, republicată, privind protecţia civilă cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţii produselor din
sectorul agricol;
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991;
consideră că proiectul îndeplineşte condiţiile de oportunitate precum şi de legalitate;
prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglementează domeniul de activitate,
motiv pentru care:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre pentru a fi adoptat de Consiliul local Griviţa, în forma în care a fost
redactat.
Griviţa, 20 noiembrie 2015

Inspector
Negîci Silvia

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie,
activităţi sociale, cultură şi culte, juridică şi drepturile cetăţenilor

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile în anul fiscal 2016

Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi sociale, cultură şi
culte, juridică şi drepturile cetăţenilor;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a
altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia spre
adoptare.

Griviţa, 25 noiembrie 2015
Comisia de specialitate
Preşedinte comisie,
Topalea Gheorghe Cătălin

Membrfi comisiei:
Dabija lo a n ......
Pavel Măricel ..
Ticiu lo a n ........
Iordache Viorel Cornel

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget - finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile în anul fiscal 2016

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a
altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia spre
adoptare.

Griviţa, 25 noiembrie 2015
Comisia de specialitate
Preşedinte comisie,
Ilie Petru

Membrii

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru agricultură, gospodărire comunală,
amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului

R A P O R T DE A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile în anul fiscal 2016

Comisia de specialitate pentru agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului,
urbanism şi protecţia mediului;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a
altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia spre
adoptare.

Griviţa, 25 noiembrie 2015
Comisia de specialitate
Preşedinte comisie,
Focşa loan,

Membrii comisiei:
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