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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL SIRET
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
1) art.56, art.120 alin (1), art.121 alin (1) și alin (2) și art.139 alin (2)
din Constituția României, republicată;
2) art.4 și art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.
199/1997;
3) art.7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4) art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
5) art. 27, art. 36 alin (1), alin (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
6) art. 5 alin (1) lit. a) și alin (2), art.16 alin (2), art.20 alin (1) lit. b),
art.27, art.30 și art.76¹ alin (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
7) art. 1, art. 2 alin (1) lit. h), precum și pe cele ale Titlului IX –
Impozite și taxe locale, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
8) OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările
și completările ulterioare;
9) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
10) Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu
modificările și completările ulterioare;
11) art. 5 alin (2) lit. k, art. 26 alin (1) lit. b) și c), alin (3), alin (5) și
alin (8) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
republicată;
12) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
13)
Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
14)
Legea 196/29.09.2017 pentru modificarea art. 465 din Legea
227/2015 privind Codul fiscal;
15)
art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
16)
normelor tehnice privind modul de completare a registrului
agricol pentru perioada 2015-2019 aprobate prin Ordinul comun al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului afacerilor interne,
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene, ministrului finanțelor publice, președintelui

Institutului Național de Statistică, directorului general al Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară și președintelui Autorității Naționale
Sanitare
Veterinare
și
pentru
Siguranța
Alimentelor
nr.
289/147/7.325/2017/437/1.136/2018/1.588/2017/3/2018.
Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a
Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate
cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare
la componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților
la nivelul județului Suceava, UAT Siret este: Rangul 3;
Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin H.C.L. a oraşului Siret
nr.87/1997, precum şi Planul urbanistic general aprobat prin H.C.L. a
oraşului Siret nr.28/2001;
Luând act de:
a) expunerea de motive a primarului orașului Siret, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. _____/__.03.2019
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al UAT Siret, înregistrat sub nr. _____/___.03.2019
c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Ținând cont de valoarea ratei inflației pentru anul 2018 de 4,6%
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice la datele de
07.02.2019 și respectiv, 18.02.2019;
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei
locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe
locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea
activităților stabilite în competența acestor autorități;
ținând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale
bugetului local pentru anul 2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor
publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei,
pe de altă parte;
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului
Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2020, în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, cu completările
ulterioare, înregistrat cu nr. 2561/19.03.2019
în temeiul prevederilor art. 45 alin (1) și alin (2) lit. c) și cele ale
art.115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SIRET
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. Se stabilesc, pentru anul 2020, nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora,
precum și amenzi după cum urmează:
a) nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale, a
altor taxe asimilate acestora, precum și amenzile administrate de Serviciul
Impozite și Taxe Locale sunt prevăzute în Anexa nr. 1;
b) taxele administrate de Serviciul Urbanism și Amenajarea
Teritoriului sunt prevăzute în Anexa 2;
c) nivelul taxelor administrate de Registrul agricol sunt prevăzute
în Anexa 3;
d) nivelul taxei administrate de starea civilă este prevăzut în
Anexa 4;
e) nivelul taxei administrate de Direcția de sănătate publică este
prevăzut în Anexa 5;
f) nivelul taxelor pentru eliberarea autorizației pentru a
desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare este
prevăzut în Anexa 6;
g) nivelul taxelor administrate de DADPP sunt prevăzute în Anexa
7;
h) nivelul taxelor administrate de Casa de cultură sunt prevăzute
în Anexa 8.
Art. 2. Bonificaţia prevăzută la art. 462, alin.2 din Legea
227/2015-Codul fiscal, se stabilește la 10% pentru persoane fizice și 5%
pentru persoane juridice.
Art. 3. Bonificația prevăzută la art.467, alin.2 din Legea
227/2015-Codul fiscal, se stabilește la 10% pentru persoane fizice și 5%
pentru persoane juridice.
Art. 4. Bonificația prevăzută la art.472, alin.2 din Legea
227/2015-Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, se
stabilește la 10% pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice.
Art. 5. Cotele adiționale stabilite conform art. 489 din Legea
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc astfel:
- 50% pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute
de persoanele juridice;
- 30,77% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau
deținute de persoanele juridice;
- 50% pentru impozitul pe
clădirile nerezidențiale aflate în
proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru
activități din domeniul agricol;
- 50% pentru impozitul pe clădirile persoanelor juridice a căror
valoare nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referință;
- 10% pentru impozitul pe terenurile amplasate în intravilan la altă
categorie de folosință decât teren cu construcții, aflate în
proprietatea sau deținute de persoanele fizice și persoanele juridice
(art. 465, alin.4);

- 10% pentru impozitul pe terenurile amplasate în extravilan aflate în
proprietatea sau deținute de persoane fizice și persoane juridice
(art. 465, alin 7);
- 7% pentru impozitul asupra mijloacelor de transport cu tracțiune
mecanică înmatriculate aflate în proprietatea persoanelor fizice și
persoanelor juridice;
- 7% pentru impozitul pe remorci, semiremorci sau rulote aflate în
proprietatea sau deținute de persoanele fizice și persoanele juridice;
- 50% pentru taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și
autorizațiilor în domeniul construcțiilor;
- 25% pentru taxele de afișaj în scop de reclamă și publicitate;
- 20% în cazul taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale
administrativă.
Art. 6. Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri și a
impozitului/taxei pe teren pentru anul 2020, se aplică delimitarea zonelor
prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.
/2018 privind zonarea
orașului Siret.
Art.7. Taxele judiciare de timbru ce se fac venit la bugetul local
al orașului Siret sunt prevăzute în Anexa 9 și sunt stabilite conform
dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 și actelor
normative subsecvente în vigoare.
Art.8. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi
taxe locale, inclusiv Hotărârile Consiliului Local al oraşului Siret prin care
s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioada de 5 ani
anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în Anexa nr.10.
Art.9. Lista cuprinzând actele normative, inclusiv Hotărârile
Consiliului Local al oraşului Siret în temeiul cărora s-au acordat facilităţi
fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută
în Anexa nr.11.
Art.11. Procedura de acordare a facilităților fiscale la plata
impozitelor și taxelor locale este cea prevăzută în Anexa 12.
Art.12. Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31
decembrie a anului anterior, mai mici de 5 lei, se anulează.
Art.13. Normele cuprinse în prezenta hotărâre se completează cu
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și
completările ulterioare.
Art.13. Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre li se aplică
dispozițiile Ordonanței guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și
completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen
de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de
la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
Art.14. Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 15. (1) Prezenta hotărâre intra în vigoare începând cu data
de 01.01.2020.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
H.C.L. nr. 41/26.04.2018 se abrogă, precum și orice dispoziții contrare.
Art. 16. (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului
Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se
aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului oraşului Siret.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare
la sediul autorităţii administraţiei publice locale.
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