ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL
ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ
ULIE

HOT
HOTĂRÂREA
NR.: 65/2018
Privind aprobarea taxelor șii impozitelor locale
al comunei Ulieș
Ulie pentru anul 2019
Consiliul Local al comunei Ulie
eș, întrunit în ședința ordinară din data de 27 decembrie 2018
2018;
Având în vedere procedura premergătoare
premerg
adoptării actului:
Hotărârea
rârea nr.: 64/2017 privind aprobarea taxelor șii impozitelor locale al comunei Ulie
Ulieș pentru
anul 2018; Nota de fundamentare nr.: 351/S/02.12.2018; Proiectul de Hotărâre
Hot
nr.:
355/S/02.12.2018; Procesul-verbal
Procesul
de afișare
are a proiectelor de Hot
Hotărâri nr.:
358/S/02.12.2018; Raportul compartimentului de specialitate nr.: 361/S/20.12.2018; Avizul
de legalitate nr.: 362/S/2018; Avizul comisiei de specialitate nr.: 371/S/27.12.2018
Hotărârea
rârea Consiliului Local Ulieș
Ulie nr.: 29/2015
9/2015 privind aprobarea
pre
prețurilor/tarifelor
activitățiilor
iilor specifice servicului de salubrizare a comunei Ulieș
Ulie aplicate în baza contractului
de delagare a gestiunii serviciului public;
public
Ținând
inând cont de prevederile legale:
art. 56, art. 120 al.. (1), art. 121
1
al. (1) și (2) și art. 139 al.. (2) din Constituția
Constitu
României,
republicată;
art. 20 și 28 din Legea nr.: 195/2006 cadru a descentralizării cu modificările
modifică
și completările
ulterioare;
art. 5 al. (1) lit. a). șii al. (2), art. 16 al
al. (2), art. 20 al. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761al. (2)
și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
finan
publice locale, cu modifică
ările și completările
ulterioare;
art. 1, art. 2 al.. (1) lit. h), precum șii pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu completările
rile ulterioare;
Ordonanței de urgență
ă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările
ările ulterioare;
art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
procedur fiscală;
art. 19 și art. 20 din Ordonanța
Ordonan Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public șii privat de interes local, cu modificări
și completări ulterioare;
art. 18 al.. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, republicată,
ă, cu complet
completările ulterioare;
art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția
protec civilă,, republicată, cu modific
modificările și
completările ulterioare;
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art. 1 al. (4) lit. l), art. 8 al.. (3) lit. j), art. 43 al. (7) și art. 44 al.. (2) lit. d) din Legea nr.: 51/2006
privind serviciile comunitare de utilități
utilit
publice, republicată,, cu modifică
modificările și completările
ulterioare;
art. 5 al. (2) lit. k), art. 26 al.. (1) lit. b) și c), al. (3), al. (5) și al.. (8) din Legea nr.: 101/2006
privind serviciului de salubrizare a localităților,
localit
republicată cu modificările și completările
ulterioare;
art. 10 lit. g) și art. 34 al.. (2) și (3) din Legea nr.: 230/2006 privind serviciului de iluminat
public cu modificările și completările
complet
ulterioare;
art. 14 lit. f) din Legea nr.: 241/2006 privind serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,
republicată cu modificările și completările
complet
ulterioare;
art. 2 al. (2) lit. c). din Legea cadastrului și publicitățiiii imobiliare nr. 7/1996, republicată,
republicat cu
modificările și completările
ările ulterioare;
art. 6 și art. 12 din Ordonanța
ța
a Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață,, republicată
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 2 și 3 din Ordonanța
ța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea,
înființarea, organizarea și
funcționarea
ionarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură,
ă, cu modificările și
completările ulterioare;
ța Guvernului nr. 21/2002 privind
pr
gospodărirea
ărirea localităților
localit
urbane și
art. 14 din Ordonanța
rurale, cu modificările și completările
complet
ulterioare;
Ținând
inând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național
țional - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități,i, cu modificările
modific
și
completările
rile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului României, cu modific
modificările și completările
rile ulterioare, referitoare la
componența unităților
ilor administrativ-teritoriale,
administrativ
ierarhizarea localităților
ților la nivelul comunei
Ulieș.2+3) este următoarea:
a) rangul IV Ulieș;
ș;
b) rangul V localitățiile
localită
Iașu, Ighiu, Daia, Vasileni, Obrănești,
ști, Petecu,
Petecu Nicolești;
c) luând în considerare unul dintre scopurile asigurării
asigur rii autonomiei locale care are
la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul
constituirii de resurse financiare pentru finanțarea
finan area activităților
activit
stabilite în
competența
a acestor autorități,
autorit
realizând publicarea anunțului
țului privind elaborarea
proiectului Hotărârii
ărârii
rârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,
precum șii a taxelor speciale, pe anul 201
2018,, în contextul prevederilor art. 7 din Lege
nr. 52/2003 privind transparența
transparen
decizională în administra
administrația publică, cu
completările ulterioare,
ioare, și care a făcut obiectul:
d) publicării
ării
rii pe pagina de internet la adresa: www.comunaulies.ro;
e) afișării la Primărie,
ărie, în spa
spațiul accesibil publicului,
f) în temeiul prevederilor art. 45 al. (1) și al. (2) lit. c) și celor ale art. 115 al. (1)
lit. b) din Legea
gea administrației
administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată,
republicat
cu
modificările și completările
complet
ulterioare,
Pe baza prevederilor art.7,
.7, al.(1) și al.(2)din Legea nr. 52/2003 privind transparența
transparen
decizională în administrația
ția publică
public locală, republicată cu modificările
ările și completările
ulterioare;
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În temeiul prevederilorart.
rilorart. 27, art. 36 al. (1), al. (2) lit. b) șii al. (4) lit. c), zart. 45, al.(1)
și al.(2), lit. c). șii celor ale art. 115 al
al. (1), lit. b)., din Legea nr.: 215/2011 a administrației
administra
publice locale, republicată,
ă, cu modific
modificările și completările ulterioare,
HOTĂREȘTE
Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum șii taxele speciale, pe anul 20
2019, se stabilesc
potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul
oul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale,
taxele speciale șii amenzile care se stabilesc, se actualizeaz
actualizează sau se ajusteaz
ajustează, după caz, de
către Consiliul Local al comunei Ulieș și sunt prevăzute în anexa nr.: 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre
ărâre.
(3)Nivelurile impozitelor și taxelor locale prevăzute
prev
se aplică
ă începând cu data de
01.01.2019.
Art. 2. (1)Pentru clădirile
dirile reziden
rezidenţiale şi clădirile - anexă,, aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impozitul pe clădiri
ădiri se stabilește prin aplicarea unei cote de 0,15
15%, asupra valorii
impozabile a clădirii
dirii determinat potrivit criteriilor șii normelor de evaluar
evaluare prevăzut în
,,Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile
nive urile impozitelor și taxelor locale,
taxele speciale șii amenzile conform ((Anexă nr.: 1.)”,
a) Pentru determinarea suprafeței
suprafe construite defesfășurate
urate în cazul cl
clădirilor care nu pot
fi efectiv măsurate
surate pe conturul exterior, atunci suprafaţa
suprafaţa construită desfăşurată a
clădirii se determină
ă prin înmul
înmulţirea suprafeţei utile a clădirii
ădirii cu un coeficient de
transformare de 1,4.
b) Valoarea impozabilă
ă a cl
clădirii, determinată în urma prevederiilor art.457 al 1-7 se
reduce în funcție
ție de anul terminării
termin
acestuia, după cum urmează:
a. cu 50 % pentru clădirile
cl dirile care au o vechime de peste 50 de ani și 100 ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință,
referin
b. cu 30 % pentru clădirile
cl
care au o vechime de
e peste 30 de ani și 50 ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință
referin
c. cu 10 % pentru clădirile
cl dirile care au o vechime de peste 30 de ani și 50 ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.
referin
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări
lucr
de renovare majoră,
ă, din punct de vedere
fiscal, anul terminării
rii se actualizeaz
actualizează, astfel că acesta se consideră
ă ca fiind cel în care a fost
efectuată recepţia
ia la terminarea lucr
lucrărilor.
c) Pentru clădirile
dirile nereziden
nerezidenţiale aflate în proprietatea
tatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activităţii din domeniul agricol, impozitul pe cl
clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a clădirii.
cl
Pentru clădirile nerezidenţiale
ţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri
cl
se
calculează prin aplicarea unei cote de
de0,3 % asupra valorii care poate:
a) valoarea rezultată
ă dintr
dintr-un
un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă,
referin depus la organul fiscal local până
pân la primul
termen de plată
ă din anul de referin
referinţă;
b) valoarea finală
ă a lucră
lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor
dirilor noi, construite în ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă;
referin
c) valoarea clădirilor
dirilor care rezult
rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate,
în cazul clădirilor
dirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referin
referinţă
referinţă.
Pentru clădirile nerezidenţiale
ţiale
iale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activităţii din domeniul agricol, impozitul pe cl
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
cl
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În cazul în care valoarea clădirii
ădirii nu poate fi calculată
calculat conform prevederilor art.458al. (1) Cod
fiscal,, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
impozabi
determinate conform art. 457 Cod fiscal.
d) În cazul clădirilor
dirilor cu destina
destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafa
suprafaţa folosită
în scop rezidenţial
ţial conform art. 457 Cod fiscal cu impozitul determinat pentru
suprafaţa folosită
ă în scop nerezidenţial,
nereziden
conform art. 458 Cod fiscal.
fiscal
În cazul în care la adresa clădirii
dirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară
desf
nicio activitate economică,
ă, impozitul se calculeaz
calculează conform art. 457 Cod fiscal.
fiscal
e) Dacă suprafeţele
ţele folosite în scop rezidenţial
reziden
şii cele folosite în scop nereziden
nerezidenţial nu
pot fi evidenţiate
iate distinct, se aplică
aplic următoarele reguli:
a. în cazul în care la adresa clădirii
cl dirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu
se desfăşoară
ăş ă nicio activitate economic
economică,, impozitul se calculează
calculeaz conform art.
457 Cod fiscal;;
b. în cazul în care la adresa clădirii
cl dirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se
desfăşoară
ă activitatea economic
economică, iar cheltuielile cu utilităţile
ăţile sun
sunt înregistrate
în sarcina persoanei care desfăşoară
desf
activitatea economic
economică, impozitul pe
clădiri
diri se calculeaz
calculează conform prevederilor art. 458 Cod fiscal.
fiscal
f) Pentru clădirile
dirile rezidenţiale
rezidenţ
aflate în proprietatea sau deţinute
inute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri
ădiri se calculează
calculeaz prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,15 %
asupra valorii impozabile a clădirii.
cl
g) Pentru clădirile
dirile nereziden
nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute
ţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri
cl
se calculează prin aplicarea
a unei cote cuprinse între
1,3% - inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
cl
Pentru clădirile nerezidenţiale
ţiale aflate în proprietatea sau de
deţinute
inute de persoanele juridice,
utilizate pentru activităţi
ăţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cl
clădiri
ădiri se cal
calculează prin
aplicarea unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a clădirii.
cl
În cazul clădirilor cu destinaţie
ţie mixtă
mixt aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafa
suprafaţa folosită
ă în sco
scop rezidenţial
conform art.460 al. (1) Cod fiscal,
fiscal, cu impozitul calculat pentru suprafaţa
suprafaţ folosită în scop
nerezidenţial, conform art. 460al.
460 (2) sau (3) Cod fiscal.
Valoarea impozabilă a clădirii
ădirii se actualizeaz
actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare
a clădirii
dirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării,
evalu
depus la organul fiscal local până
pân la primul
termen de plată din anul de referin
referinţă.
În cazul în care proprietarul clădirii
clă
nu a actualizat valoarea impozabilă
ă a cl
clădirii în ultimii 3
ani anteriori anului de referinţă,
referinţă cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(2)Impozitul pe clădiri, este creanţă
crean fiscală anuală, care se plătesc
tesc în două rate egale, până
la 31 martie şii 30 septembrie inclusiv.
Taxa pe clădiri se plătește
ște lunar, până
pân la data de 25 a lunii următoare,
ătoare, în perioada de
valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere,
administrare sau folosintă.
(3)Pentru
)Pentru neplata la termenele enunţate
enun
la al.(1),
.(1), contribuabilii datorează
datoreaz majorări de
întârziere stabilite potrivit reglementărilor
reglement
legale în vigoare.
(4)Impozitul anual pe clădiri, datorate aceluiaşi buget local de către
ătre contribuabili, persoane
fizice sau juridice, de până
ă la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte
pl şte integral până
pân la primul
termen de plată.
(5)Pentru plata cu anticipaţie
ţie pân
până la data de 31.03.2019 a impozitului pe clădiri,
cl
se acordă
contribuabililor o bonificaţie
ţie în cuantum de 10%,
10%, pentru persoanele fizice, iar
ia pentru
persoanele juridice – se acordă bonificație de 5 %.

4

ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL
ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ
ULIE

(6) Se acordă scutiri conform art .456. al (2) lit a) –r)
r) din Legea nr.227/2015.
Art. 3.(1).Impozitul/Taxa
Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte
stabile te luând în calcul suprafaţ
suprafaţa terenului, rangul
localităţiiii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă
ţă a terenului, conform
hotărârii consiliului
ui local privind stabilirea zonelor din comuna Ulieșș prevederi art. 2 din
Legea nr. 351/2002 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național
na
Secțiunea a IV-a Rețeaua
țeaua de localități,
localit
cu modificările și completările
ările ulterioare, coroborate
cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă
a
a teritoriului României, cu
modificările și completările
ările ulterioare, referitoare la componența
componen unită
ăților administrativteritoriale, ierarhizarea localităților
localită
la nivelul comunei Ulieș.
(2)Nivelul
Nivelul impozitului/taxei în cazul unui teren amplasat
amplasat în intravilan, registrul agricol
la categoria de folosinţă
ţă terenuri cu construcţii,
construc
impozitul/taxa pe teren, precum și
terenul înregistrat în registrul agricol la altă
alt categorie de folosin
folosință decât cea de
terenuri cu construcții
ții în suprafață
suprafa de până la 400 m2 inclusiv datorat de persoane fizice
și juridice se stabilește
te conform astfel;
Zona
în
cadrul Nivelurile impozitului/
Nivelurile impozitului/
localității
taxei pe ranguri
taxei pe ranguri
Nivel stabilit pe
anul 2018 conform
IV
V
noului Codului
Fiscal Legea
nr.227/2015
A
962
769
B
769
578
(3)) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat
înregistrat în registrul agricol la altă categorie
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafața
ța care depășește
dep
400
m2impozitul/taxa pe teren se stabilește
stabile
prin înmulțirea suprafeței
ței terenului, exprimat în
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzut la art.465 al (4),, iar acest rezultat se înmulțește
înmul
cu coeficientul de corecție
ție 1,10 pentru (sat Ulieș,) și 1,00 pentru (sat Iașu,
șu, sat.Vasileni, sat.
Obrăneștisat Nicolești,
ti, Ighiu, Daia, Petecu
Petecu)
Ca excepție
ie de la prevederile pct.2 șii 3, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
altă categorie de folosinţă
folosin
decât
cât cea de terenuri cu construcţii,
construc impozitul/taxa pe teren se calculează
ă cu
c tarifele aferente
terenurilor situat în extravilan, numai dacă
dac îndeplinesc, cumulativ, următoarele
ătoarele condiții:
condi
a) au prevăzut
zut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
agricultur
b) au înregistrate
strate în evidenţa
evidenţ contabilă,, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli
din desfăşurarea
urarea obiectului de activitate prevăzut
prev
la lit. a).
(4) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește
st
prin
înmulțirea suprafeței
ei terenului, exprimat în hectare, cu suma corespunzătoare
corespunzătoare prev
prevăzută în
,,Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale,
taxele speciale șii amenzile (Anex
(Anexă) înmulțit cu coeficientul de corecție
ție prevăzut
prev
în tabelul
următor:
Zona în cadrul localității
Rangul localității IV
Rangul localității
localit
V
A
1,10
1,05
B
1,05
1,00
(5) Pentru terenurile proprietate publică
public sau privată a statului ori a unităţ
unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,
folosinţă, după
dup caz, oricăror
entităţi,i, altele decât cele de drept public, se stabileşte
stabile
taxa pe
e teren, care se datorează
datoreaz de
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concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă,
folosin
folosinţă
după caz, în
condiţiiii similare impozitului pe teren.
(6) Se acordă scutiri conform prevederilor art.464 al. (1), (2) lit. e)., f).,, h).
h) din Legea nr.:
227/2015.
sunt creanţe
creanţ fiscale anuale, care se plătesc în două
ă rate egale, până
pân la
(7) Impozitul pe terensunt
31 martie şii 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie
ţie a impozitului pe teren datorat pe întregul an de
cătrecontribuabililor
contribuabililor persoane fizice și juridice,până la data de 31.03.2017, a anului respectiv
se acordă obonificaţie
ie în cuantum de 10%
10%.
Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi
aceluia buget local de către
tre contribuabili, persoane fizice şi
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se pl
plăteşte integral până la primul termen de plat
plată.
În cazul în care contribuabilul deţine
de ine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza
aceleiaşi unităţii administrativ - teritoriale, prevederile de mai sus, se referă la impozitul pe
teren cumulat.
ște lunar, până
pân la data de 25 a lunii următoare,
ătoare, în perioada de
Taxa pe teren se plătește
valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere,
administrare sau folosintă.
Art.4. (1) Contribuabilii persoane fizice și juridice, care are în proprietate
etate un mijloc de
transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează
datorează un impozit anual pentru
mijlocul de transport.
Pentru mijloacele de transport cu tracțiune
trac
mecanică înmatriculată se datoreaz
datorează un
(2)Pentru
impozit anual stabilit în funcție
ție de tipul mijlocului de transport și de capacitate cilindrică
cilindric a
3
acestora, prin înmulțirea
țirea fiecărei
fiec
grupe de 200 m sau fracțiune din aceasta cu tarifele
prevăzute în ,,Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și
taxelor locale, taxele speciale și amenzile conform (Anexa nr.: 1)”,
(3) Contribuabilii care dețin
țin vehicule înregistrate datorează un impozit anual stabilit în func
funcție
de tipul de mijlocului de transport și de capacitate cilindrică a acestora, prin înm
înmulțirea
fiecărei grupe de 200 m3 sau fracțiune
frac
din aceasta cu tarifele prevă
ăzute în ,,Tabloul
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele
speciale șii amenzile conform (Anexa nr.: 1)
1)”,
(4) Pentru autovehicule
le de transport marfă
marf cu masa totală autorizată
ă egală sau mai mare de
12 tone, impozitul se stabile
ește prin aplicarea tarifelor prevăzute
zute în ,,Tabloul cuprinzând
cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile
conform (Anexă nr.: 1)”,
te prin aplicarea tarifelor
(5)Pentru remorci,, semiremorci și rulote impozitul se stabilește
prevăzute în ,,Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și
taxelor locale, taxele speciale și amenzile conform (Anexă nr.: 1)”,
(6)În
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul
impozitu se reduce cu 100%.
(7)Pentru plata cu anticipaţie
ţie până
pân la data de 31.03.2017 a impozitului pe mijloacele de
transport, se acordă contribuabililor o bonifica
bonificaţie în cuantum de 10%,, pentru persoanele
fizice și persoanele juridice.
(8)Tariful
Tariful anual este de 79 lei/an/vehicul,
lei/an/
pentru alte vehicule
e decât cele înmatriculate
î
sau
înregisrate.
(9) Taxa pentru vehicule
e lente se plătește
pl
anual, astfel, până la 31 martie şi
ş 30 septembrie
inclusiv.
(10) În cazul vehiculelor
elor lente dobândite în cursul unui an, taxa se datorează
datoreaz de la data întâi
a anului următor
tor celui în care a fost dobândit.
(11) Contribuabilii sunt obligați
obliga să depună declarațiiii fiscale în termen de 30 zile de la data
dobândirii, înstrăinirii
nirii ori a oricăror
orică
modificări care intervin asupra vehiculelor
elor lente, după
dup caz
care se anexează documente justificative.
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(12) Nedepunerea sau dep
punerea cu întârziere a declarației
iei de stabilire a taxei se
sancționează potrivit Codului Fiscal, în condi
condițiile similare impozitului
lui asupra mijloacelor de
transport.
Art.5.(1)Taxa
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, a autorizației
autorizației de contsrucție
contsruc și a
altori avize asemănătoare, este prevăzută în,,Tabloul
,,Tabloul cuprinzând cotele, valorile
impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile conform
(Anexa nr.: 1)”,
(2)Taxa
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă
zonă rurală este egal
egală cu 50%
din taxa stabilită conform al.. (1).
(3)Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei
autoriza
iniţiale.
(4)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către
c tre comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către
ătre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului
judeţean se stabileşte
te de consiliul local în sumă
sum de până la 15 lei, inclusiv.
(5)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
autoriza de construire pentru o clădire
ădire rezidenţială
reziden
sau
clădire - anexă este egală
ă cu 0,5% din valoarea autoriz
autorizată a lucrărilor
rilor de construcţii.
construc
(6)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
autoriza iei de construire pentru alte construcţii
construc decât cele
menţionate la al.. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor
ărilor de construc
construcţie,
inclusiv valoarea instalaţiilor
ţiilor aferente, se păstrează la nivelul anului 2018.
(7)Pentru taxele stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor
lucr rilor de construc
construcţie se aplică
următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte
stabileş pe baza valorii lucrărilor
rilor de construcţie
construcţ declarate de
persoana care solicită autorizaţia
auto
şi se plăteşte
e înainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxa valoarea reală
real a lucrărilor de construcţie
ie nu poate fi mai mic
mică decât
valoarea impozabilă
ă a clădirii;
clă
c) în termen de 15 zile de la data finalizării
finaliz
lucrărilor de construcţie,
ţie, dar nu mai târziu de
15 zile de la data la care expiră
expir autorizaţia respectivă,
ă, persoana care a ob
obţinut
autorizaţia trebuie să
ă depună
depun o declaraţie privind valoarea lucrărilor
ărilor de construcţie
construc la
compartimentul de specialitate al autorităţii
autorit
administraţiei
iei publice locale;
d) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia
situa finală privind
valoarea lucrărilor
ărilor de construcţii,
construc ii, compartimentul de specialitate al autorit
autorităţii
administraţiei
iei publice locale are obligaţia
obliga ia de a stabili taxa datorată pe baza valorii
reale a lucrărilor
rilor de construcţie;
construc
e) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate
al autorităţiiii administraţ
administraţiei
iei publice locale a comunicat valoarea stabilită
stabilit pentru taxă,
trebuie plătită
ă orice diferen
diferenţă de taxă datorată de către
tre persoana care a primit
autorizaţia
ia sau orice diferen
diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea
administraţiei
iei publice locale.
(8)Taxa
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii
autoriza de construire este egală
ă cu 30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea
iberarea certificatului sau a autorizaţiei
autoriza
iniţiale.
(9)Taxa
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
autoriza
de desfiinţare, totală sau parţială,
ţială, a unei construc
construcţii
este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă
impozabil stabilită pentru determinarea impozitului pe
clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
ţate.
(10)Taxa
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
autoriza
de foraje sau excavări
ări necesare lucrărilor
lucr
de
cercetare şii prospectare a terenurilor în etapa efectu
efectuării
rii studiilor geotehnice şi a studiilor
privind ridicările
rile topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări
ări se datoreaz
datorează de către
titularii drepturilor de prospecţiune
prospecţ
şi explorare şi se calculează prin înmulţ
înmulţirea numărului de
metri pătraţii de teren ce vor fi efectiv afecta
afectaţi la suprafaţa
a solului de foraje şi excavări cu o
valoare de 15 lei.
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(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare,
contribuabilii au obligaţia
ţ să
ă declare suprafa
suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excav
excavări, iar în
cazul în care aceasta diferă
ă de cea pentru care a fost emisă
emis anterior o aut
autorizaţie, taxa
aferentă se regularizează
ă astfel încât ssă reflecte suprafaţa
a efectiv afectată.
(12)Taxa
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
autoriza
necesare pentru lucrările
rile de organizare de şantier în
vederea realizării
rii unei construcţ
construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie
ţie de construire, este
egală cu 3% din valoarea autorizată
autorizat a lucrărilor de organizare de şantier.
(13)Taxa
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
autoriza iei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe
că
sau rulote
ori campinguri este egală
ă cu 2% din valoarea autorizată
autorizat a lucrărilor
rilor de construc
construcţie.
(14)Taxa
Taxa pentru autorizarea amplasării
amplas
de chioşcuri,
curi, containere, tonete, cabine, spa
spaţii de
expunere, corpuri şii panouri de afişaj,
afi
firme şi reclame situate pe căile
ăile şi în spaţiile
spa
publice
este de până la 8 lei, inclusiv, pentru ffiecare metru pătrat
trat de suprafa
suprafaţă ocupată de
construcţie.
(15)Taxa
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
autoriza privind lucrările
rile de racorduri şşi branşamente la
reţele publice de apă,, canalizare, gaze, termice, energie electric
electrică,, telefonie şşi televiziune prin
cablu se stabileşte
te 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.
(16)Taxa
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
nomenclatur stradală şi adresă se stabileşte la 9
lei, inclusiv, pentru fiecare racordar.
(17)Taxa
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor
autoriza
sanitare de funcționare se stabilește
stabile
la 20 lei,
inclusiv.
)Taxa pentru eliberarea atestatului
atesta
de producător,
tor, respecitv carnetului de comercializare
(18)Taxa
se stabilește la 40 lei.
ror activitate este înregistrat
înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 (19) Persoanele a căror
Baruri şi alte activităţi
ăţi de servire a b
băuturilor şi 932 - Alte activităţi
ăţi recreative şi distractive,
potrivit Clasificării activităţilor
ăţilor din economia naţională
na
- CAEN, actualizată
actualizat prin Ordinul
preşedintelui Institutului Naţional
ţional de Statistic
Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării
Clasific
activităţilor
ilor din economia naţional
naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului
ora
sau municipiului, după
ă caz, în a cărui
c
rază administrativ - teritorială
ă se desfăş
desfăşoară activitatea,
o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală
anual a autorizaţiei privind desfăşurarea
ăşurarea acestor activit
activităţi,
în funcţie de suprafaţa
ţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
CAEN 561 restaurante cu 50 mp
500 lei
CAEN 561 restaurante cu 51-100
5
mp
550 lei
CAEN 561 restaurante cu 101-150
101
mp
600 lei
CAEN 561 restaurante cu 151-200 mp
650 lei
CAEN 561 restaurante cu 201-500
201
mp
750 lei
CAEN 561 restaurante peste 500 mp
6000 lei
CAEN 563 baruri
500 lei
CAEN 932 alte activități
activit recreative și
150 lei
distrative 50 mp
CAEN 932 alte activități
activit recreative și
300 lei
distrative 51 -500
500 mp
(20) Autorizaţia
ia privind desfăş
desfăşurarea activităţilor prevăzute la art.475al.. (3), în cazul în care
persoana îndeplineşte
te condiţiile prevăzute
prev
de lege, se emite de către
ătre primarul în a ccărui rază
de competenţă se află
ă sediul sau punctul de lucru. Se acordă scutiri conform art. 476 al. (1).
Art.6. (1) Orice persoană
ă care beneficiaz
beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în
baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere
în
încheiată cu altă
ă persoană datorează plata
taxei pentru servicii de reclamă și publicitate.
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(2)Taxele
Taxele pentru serviciile de reclamă
reclam și publicitate, afișaj sunt prevă
ăzute în ,,Tabloul
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele
speciale și amenzile conform ( Anexă)
Anex ”,
(3) Taxa pentru servicii de reclamă
reclam şi publicitate se calculează
ă prin aplicarea cotei la
valoarea servciilor de reclamă
ă și publicitate.
(4) Cota se stabilește la 3%
% din valoarea serviciilor, cu excepția
excep ia taxei pe valoarea adăugată.
ad
(5) Valoarea serviciilor de reclamă
reclam şi publicitate cuprinde orice plată
ă obţinută
ob
sau care
urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă
reclam şii publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea
adăugată.
(6) Taxa pentru servicii de reclamă
reclam şi publicitate prevăzută la al.. (1) se declară
declar şi se plăteşte
de către
tre prestatorul serviciului de reclamă
reclam şii publicitate la bugetul local, lunar, pân
până la data
de 10 a lunii următoare
toare celei în care a intrat în vigoare contractul de prest
prestă de servicii de
prestări
reclamă şi publicitate.
(7) Taxa pentru pentru afişaj
şaj în loc
locul unde desfășoară o activitate economică se stabilește la
32 lei/m2 sau fracțiune
iune de mp.
(8)În cazul orocărui
rui alt panou, afi
afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă
ă și publicitate taxa
2
2
se stabilește la 23 lei/m sau fracțiune
frac
de m .
(9) Persoanele care datorează acestă taxă, trebuie să depună
ă declara
declarație fiscală la
copmartimentul de specialitate al autorității
autorit
administrației publice
ce locale, în termen de 30 zile
de la data amplasării,
rii, modificării
modifică sau demontării.
(10) Taxa pentru afişajul
şajul în scop de reclamă
reclam şi publicitate se plăteşte
ă şte anual, în două
dou rate
egale, până la datele de 31 martie şii 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul
afi
în scop de
reclamă şii publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili,
abili, persoane fizice şi
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se pl
plăteşte integral până la primul termen de plat
plată.
Art.7. (1) Orice persoană
ă care organizează
organizeaz o manifestare artistică,
ă, o competi
competiţie sportivă sau
altă activitate distractivă
ă în România are obligaţia de a plăti
ti impozitul prevă
prevăzut în prezentul
capitol, denumit în continuare
inuare impozitul pe spectacole.
(2)Impozitul
Impozitul pe spectaciole este prevăzut
prev
în,,Tabloul
,,Tabloul cuprinzând cotele, valorile
impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile conform
( Anexa nr.: 1)”,
(3) Impozitul pe spectacole se plăteşte
pl
la bugetul local al unităţiiii administrativ - teritoriale în
raza căreia
reia are loc manifestarea artistic
artistică, competiţia sportivă sau altă
ă activitate distractiv
distractivă.
(4) Impozitul pe spectacole se calculează
calculeaz prin aplicarea cotei de impozit la suma încasat
încasată
din vânzarea biletelor de intrare şi
ş a abonamentelor după cum urmează:
a) 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă,
oper operetă,, concert filarmonic sau alt
altă
manifestare muzicală,
ă,, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competiţie
ţie sportivă internă sau internaţională;
b) până la 5% în cazul oricărei
orică altei manifestări
ri artistice decât cele enumerate la lit. a).
(5) Impozitul pe spectacole se plătește
pl
lunar, până la data de 10 inclusiv, a lunii um
umătoarea
celei în care a avut loc spectacolul.
Art.8.(1) Pentru funcționarea
ționarea
ionarea unorservicii publice locale create în interesul persoanelor fizice
și juridice, precum șii pentru promovarea turistică
turistic a localității consiile
onsiile locale pot
p adopta taxe
speciale. Domeniile în care
are consiile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile
serv
publice
locale, precum șii cuantumul acestora se stabil
stabilesc
sc în conformitate cu prevederiile Legii nr.:
nr.
273/2006 privind finanțele
țele publice locale, cu modificările
modific
și completările
ările ulterioare.
(2) Taxele speciale sunt prevăzute
prevă
în ,,Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile,
nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale șii amenzile conform (Anexa nr.:
1)”,
(3) Se acordă scutiri conform art.485 al (1) lit. f).
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Art.9.Se stabilește
te taxa specializat
specializată pentru serviciul specializat de gestionarea ccăinilor fără
stăpân
pân în valoare de 6 lei/persoan
lei/persoană/an.
Art. 10. Se modifică Taxa specială
special pentru serviciile specializate pentru salubrizare pentru
persoane fizice de la 2,90lei/lună/persoană+TVA
2,90lei/lun
la 4,35 lei/lună/persoană
ă/persoană+TVA respectiv
pentru persoane juridice de la 38,22lei/mc/lună+TVA la 38,22lei/mc/lună+TVA
ă+TVA.
Art. 11. (1) Consiile locale pot institui alte
al taxe locale, în conformitate cu prevederile art.486
din Legea nr.227/2015.
(2) Taxele prevăzute la art.486 din Legea nr.:
nr. 227/2015, se calculează și se plătesc în
conformitate cu procedurile aprobate de autoritățiile
autorit
deliberate interesate.
(3) Taxele aprobate sunt prevăzute
prevă
în ,,Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile,
nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale șii amenzile conform (Anexa nr.:
1)”,
Art.12. (1) Sancțiunile
iunile se stabilesc în conformitate cu prevederile art.493din Legea nr.:
nr.
227/2015, care sunt prevăzute
ăzute ca limite minim și maxime.
(2) Limitele minime șii maxime ale amenzii
amenziilor sunt prevăzute în ,,Tabloul cuprinzând cotele,
valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile
conform (Anexa nr.: 1)”,
Art. 13.Aducerea
Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
hot
se asigură de către
ătre primarul comunei
Ulieș, prin aparatul
paratul de specialitate.
Art. 14.(1) Prezenta hotărâre
ărâre se comunic
comunică, prin intermediul secretarului,
secretarului în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Ulieș și prefectului județului Harghita și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea
șarea la Primărie,
Prim
în spațiul
iul accesibil publicului,
publicului precum și pe
pagina de internet www.comunaulies.ro.
www.comunaulies.ro
(2) Prezenta hotărâre
râre se publică și la adresa de internet, potrivit prevederilor al. (2) și (3) art.
761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
finan
publice locale, cu modifică
ările și completările
ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDIN
EDINȚĂ
Orbán Lukács

CONTRASEMNEAZĂ
CONTRASEMNEAZ
Persoana desemnată
desemnat
Cu atribuții
ții de secretar
Fazakas László
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