COMUNA FRUMUSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la HCL nr.______

VALORILE IMPOZABILE PENTRU
CALCULUL IMPOZITULUI ŞI AL TAXEI PE
CLĂDIRI
pe mp. de suprafaţă construită desfăşurată pe
clădiri, în cazul persoanelor fizice

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL
FISCAL 2022
Valoarea impozabila
- lei/m2 Cu instalatii de
apa, canalizare, Fara instalatii de
electrice si
apa, canalizare,
incalzire
electrice sau
(conditii
incalzire
cumulative)

Tipul cladirii

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1.000

600

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic

300

200

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

200

175

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic

125

75

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 75% din suma
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la
care s-ar aplica
mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile
cladirii
de cladiri prevazute la lit. A-D

75% din suma
care s-ar aplica
cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 50% din suma
incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la
care s-ar aplica
mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta,
cladirii
in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

50% din suma
care s-ar aplica
cladirii
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COMUNA FRUMUSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la HCL nr._______

ZONA DIN CADRUL LOCALITĂŢII

RANGUL
IV
V

A
A

SAT FRUMUSANI
SAT PASAREA, SAT PADURISU,SAT ORASTI, SAT
POSTAVARI, SAT PITIGAIA
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COMUNA FRUMUSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 3 la HCL nr._______

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. (6)
Categoria de folosinta
Nr. crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

Rangul IV
zona A
31
51
28
28
56
0
57
16

Rangul V
zona A
31
50
28
28
55
0
56
16

9.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

0

0

10

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

6

11

Teren cu amenajări piscicole

34

34

Drumuri şi căi ferate

0

0

Teren neproductiv

0

0
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COMUNA FRUMUSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 4 la HCL nr._______

Art. 470 alin. (5)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12
tone

„Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima
admisa

I

II

III

doua axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone
2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone
3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone
4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone
5 Masa de cel putin 18 tone
3 axe
1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone
2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone
3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone
4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone
5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
7 Masa de cel putin 26 tone
4 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone
3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone
4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone
6 Masa de cel putin 32 tone

4

Impozitul (in lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru
pneumatica sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute
0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464“

Art. 470 alin. (6)1
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

„Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

I

II

III

2+1 axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone
2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone
3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone
4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone
5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone
6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone
7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone
9 Masa de cel putin 28 tone
2+2 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone
4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone
5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone
7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone
8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
9 Masa de cel putin 38 tone
2+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3 Masa de cel putin 40 tone

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima
admisa

IV

3+2 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
5

Impozitul (in lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
Alte sisteme de
pneumatica sau
suspensie pentru axele
echivalentele
motoare
recunoscute

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

1698
2363
2363

2363
3211
3211

Impozitul (in lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru
pneumatica sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute
1500

2083

V

2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
4 Masa de cel putin 44 tone
3+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
4 Masa de cel putin 44 tone

2083
2881
2881

2881
4262
4262

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454“

Art. 470 alin. (7)
Remorci, semiremorci sau rulote
Impozit
- lei -

Masa totala maxima autorizata
a. Pana la 1 tona, inclusiv

9

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d. Peste 5 tone

64

Art. 470 alin. (8)
Mijloace de transport pe apă
Impozit
- lei/an -

Mijlocul de transport pe apa
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz
personal

21

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri

56

3. Barci cu motor

210

4. Nave de sport si agrement

Intre 0 si 1.119

5. Scutere de apa

210

6. Remorchere si impingatoare:

X

a) pana la 500 CP, inclusiv

559

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv

909

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

182

6

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv

182

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana
la 3000 de tone, inclusiv

280

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone

490
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COMUNA FRUMUSANI
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Anexa nr. 5 la HCL nr._______

Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi a terenurilor proprietate
publică sau privată a Comunei Frumusani
1. Pentru depozitarea de materiale : Zona A – 3,00 lei/m.p./zi
2.(1) Pentru ocuparea terenului aparţinând domeniului public şi privat al comunei pe parcursul
executării unor lucrări autorizate:
Zona A - 3,00 lei/mp/zi
(2) Pentru executarea de spargeri şi săpături pe domeniu public şi privat al comunei pe parcursul
executării unor lucrări autorizate se stabileşte o taxă în sumă de 25 lei persoane fizice şi 50 lei
persoane juridice, care se plăteşte anticipat.
3.Pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii autorizate (chioşcuri, tonete, cabine, etc)
destinate unor activităţi comerciale:
Zona A - 5 lei/m.p./lună
4.Pentru terase acoperite sau neacoperite aferente spaţiilor comerciale:
Zona A - 1,0 lei/m.p./lună
5. Pentru terenuri ocupate de garaje construite de persoane fizice şi juridice 0,5 lei/m.p./lună
6.Pentru terenuri ocupate de organizări de şantier:
Zona A - 1,2 lei/m.p./lună
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COMUNA FRUMUSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 6 la HCL nr._______
ANEXA
privind taxele speciale locale pe anul 2022

TAXE

SUMA

Taxa pentru eliberarea placutelor de
inregistrare a vehiculelor pentru care nu
exista obligatia inmatricularii:
-

Moped

-

Caruta

50 lei
50 lei
50 lei

- Tractor
Taxa inregistrare contracte arenda

10 lei/ha (sau fracții ale suprafeței).

Taxa de divort

500 lei

Taxa comert stradal

30 lei/zi

- se excepteaza micii producatori din
localitate
0,50 lei/expunere tip A4

Taxa xerox

1,00 lei/expunere tip A3
100 lei/ora

Taxa utilizare sala de sport

Utilizare gratuita pentru cursuri
organizate de asociatii sportive
conform R.O.I. Sala de Sport
250 lei/ora

Taxa inchiriere buldoexcavator cu
deservent
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COMUNA FRUMUSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 7 la HCL nr.________

Taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare care nu au încheiate
contracte de prestare cu operatorul

Art. 1. Se aprobă taxa specială pentru utilizatorii serviciului de salubrizare care nu au încheiate
contracte de prestare cu operatorul.
Art. 2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 este:
a) pentru utilizatorii persoane fizice:
- taxa specială datorată pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale
este de 10 lei/persoană/lună.
Art. 3. Operatorul serviciului efectuează verificări în teren în vederea depistării şi identificării
persoanelor fizice/juridice beneficiare ale serviciului public de salubrizare şi care nu deţin contract de
prestări servicii salubrizare. Totodată operatorul poate solicita sprijinul Poliţiei Frumusani şi
Compartimentul Registrul Agricol, pentru a determina numărul de persoane dintr-o unitate locativă şi
datele de identificare ale acestora în vederea constituirii bazei de date.
Art. 4. După stabilirea şi identificarea persoanelor fizice/juridice beneficiare ale serviciului public de
salubrizare care nu au încheiat contractul de prestări servicii, operatorul serviciului de salubritate
procedează la somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii. In cazul în care
persoanele somate nu se prezintă în termen de maximum 10 zile de la data somării, în vederea
semnării contractului, ori refuză semnarea acestuia, operatorul serviciului de salubritate stabileşte şi
comunică Primăriei Frumusani-Compartimentul Financiar-Contabil, până la ultima zi lucrătoare a
fiecărei luni lista utilizatorilor identificaţi fără contract de prestări serviciu, în vederea instituirii, în
sarcina acestora a taxei speciale. Lista va conţine elemente absolut necesare identificării persoanelor
şi numărul persoanelor care locuiesc la adresa respectivă (nume, persoane/denumire societate,
CNP/CUI, adresa, cantitate de deşeu generat/lună în cazul persoanelor juridice).
Art. 5. In cazul în care beneficiarii serviciului public de salubrizare menajeră, persoane fizice sau
juridice încheie contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului ulterior stabilirii obligaţiilor de
plată a taxei speciale, aceştia nu mai datorează taxa specială începând cu data de 1 (întâi) a lunii
următoare celei în care s-a încheiat contractul, în baza înştiinţării transmise de către operator
Primăriei Frumusani-Compartimentul Financiar-Contabil.
Art. 6. In cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de serviciile de salubritate,
operatorul va înştiinţa Compartimentul Financiar-Contabil.în vederea încetării impunerii de plată.
Art.7 Taxa specială se datorează lunar, termenul de plată fiind ultima zi a lunii în curs pentru luna
precedentă.
Art. 8. (1) Pentru persoanele juridice, cantitatea de deşeuri colectată, transportată şi depozitată se
determină astfel:
C dc = Vr x Fc , unde:
C dc este cantitatea de deşeuri colectate, exprimată în metri cubi
Vr
este volumul recipienţilor (exprimat în metri cubi) utilizaţi de către beneficiarul
serviciului pentru colectarea deşeurilor
Fc este frecvenţa săptămânală de colectare- conform programului (graficului) lunar de colectare, pe
care operatorul îl comunică Primăriei Frumusani
(2) Determinarea cantităţii de deşeuri colectate se face de către operator şi se transmite Primăriei
10

Frumusani-Compartimentul Financiar-Contabil, însoţită de graficul de lucrări (frecvenţa de colectare),
numărul şi tipul de recipienţi deţinut de către persoana juridică .
(3) Taxa
specială
se
încaseaza,
de
la
persoanele
fizice,
în
contul
____________________________, deschis la Trezoreria Oras Budesti.
Art.9. Utilizatorii - persoane fizice - prevazuţi în prezenta hotărâre sunt obligaţi la plata taxei in
funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa
respectivă.
Art.10. Utilizatorii - persoane juridice - prevăzuţi în prezenta hotărâre sunt obligaţi la plata unui
tarif, în funcţie de volumul de deşeu generat/lună, in cuantum de:
- Tarif populație mediul rural pentru deșeu rezidual
- 420,10 lei/tonă (fără TVA)
- Tarif populație mediul rural pentru deșeu reciclabil
- 774,69 lei/tonă (fără TVA)
- Tarif agenți economici mediul rural pentru deșeu rezidual - 451,49 lei/tonă (fără TVA)
-Tarif agenți economici mediul rural pentru deșeu reciclabil - 910,43 lei/tonă (fără TVA)
Volumul de deşeu generat de către aceste categorii de beneficiari este cuantificat si valorificat
către operatorul de salubritate concesionar.
Art.11. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere
precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală.
Art.12. Destinaţia taxei speciale este acoperirea serviciilor prestate de către operatorii de salubrizare în
baza documentelor justificative prezentate iar diferența dintre sumele colectate conform datelor
demografice ale UAT Frumusani si cea rezultată urmare a serviciilor prestate de catre operator va fi
suportată din bugetul local.
Art.13. Contravaloarea serviciului de salubrizare prestat de către operator pentru persoanele fizice care
nu au încheiat contract de salubrizare se decontează din bugetul local pe baza situaţiilor de lucrări
prezentate.
Art.14. Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa specială se realizează de către serviciul de
specialitate din cadrul Primăriei Frumusani, în baza contractelor încheiate cu operatorii de salubrizare.
Art.15. Declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea taxei speciale, soluţionarea contestaţiilor
împotriva actelor administrative se realizează în condiţiile Legii nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală.
Art.16. Stabilirea obligaţiei de plată reprezentând taxa specială de salubritate datorată de beneficiarii
serviciului de salubrizare se realizează după depunerea declaraţiilor de impunere de către contribuabili
sau din oficiu, în condiţiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art.17. Contributia pentru economia circulară prevazuta de OUG nr.196/2005 privind Fondul de
mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.105/2005, pentru deseurile destinate a fi
eliminate prin depozitare, pentru anul 2022 este de 80 lei/tonă.
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COMUNA FRUMUSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 8 la HCL nr.____________

LISTA ACTELOR PRIN CARE SUNT INSTITUITE IMPOZITE SI TAXE LOCALE, INCLUSIV
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FRUMUSANI, PRIN CARE S-AU
INSTITUIT/STABILIT IMPOZITE SI TAXE LOCALE, PE O PERIOADA DE 5 ANI ANTERIORI
ANULUI FISCAL CURENT
1. ANUL 2021

a) Prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
b) Dispozițiile art.16 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
c) Prevederile Titlului IX de la art.453 la art.500 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015
modificata si completata, precum si pe cele din pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.1/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare;
d) Dispozițiile art.491 alin.2 din Titlului IX - Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015
modificata si completata, precum si pe cele din pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.1/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare;
e) Dispozitiile HCL nr.36/2013 privind regulamentul de stabilire al taxelor speciale;
f) Prevederile HCL nr.100/2009 privind infiintare Camin Cultural;
g) Dispozitiile HCL nr.3/27.02.2006 privind infiintarea serviciului public de gospodarire si lucrari
edilitare, in subordinea Consiliului Local Frumusani;
h) Prevederile H.C.L. nr. 59/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2021
2. ANUL 2020

i) Prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
j) Dispozițiile art.16 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
k) Prevederile Titlului IX de la art.453 la art.500 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015
modificata si completata, precum si pe cele din pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.1/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare;
l) Dispozițiile art.491 alin.2 din Titlului IX - Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015
modificata si completata, precum si pe cele din pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.1/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare;
m) Dispozitiile HCL nr.36/2013 privind regulamentul de stabilire al taxelor speciale;
n) Prevederile HCL nr.100/2009 privind infiintare Camin Cultural;
o) Dispozitiile HCL nr.3/27.02.2006 privind infiintarea serviciului public de gospodarire si lucrari
edilitare, in subordinea Consiliului Local Frumusani;
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p) Prevederile HCL nr.14/18.04.2019 privind indexarea valorii impozitelor si taxelor locale la
nivelul Comunei Frumusani pentru anul 2020;
q) Prevederile H.C.L. nr. 75/18.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2020
3. ANUL 2019
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

Prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
Prevederile art.16 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile Titlului IX de la art.453 la art.500 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015
modificata si completata, precum si pe cele din pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.1/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Dispozitiile HCL nr.36/2013 privind regulamentul de stabilire al taxelor speciale;
Prevederile HCL nr.100/2009 privind infiintare Camin Cultural;
Dispozitiile HCL nr.3/27.02.2006 privind infiintarea serviciului public de gospodarire si lucrari
edilitare, in subordinea Consiliului Local Frumusani;
Prevederile H.C.L. nr. 56/13.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2019;

4. ANUL 2018
a. Legea nr. nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
b. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R.
nr.1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
c. Dispozitiile O.U.G. Nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;
d. Prevederile H.C.L. nr. 63/14.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2018;
5. ANUL 2017
a. Legea nr. nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
b. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin
H.G.R. nr.1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
c. Prevederile O.U. G. nr.8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri
fiscal-bugetare;
d. Prevederile Legii nr.112/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2015 pentru
modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare;
e. Prevederile H.C.L. nr. 01/31.01.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei
Frumusani pentru anul 2017;
f. Prevederile H.C.L. nr. 07/13.03.2017 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.01/2017 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Frumusani pentru anul 2017
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ANEXA nr.9 la HCL nr.___________

LISTA CUPRINZAND ACTELE NORMATIVE, INCLUSIV HOTARARILE CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI FRUMUSANI, IN TEMEIUL CARORA S-AU ACORDAT FACILITATI
FISCALE, PE O PERIOADA DE 5 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL CURENT
1. ANUL 2021

a) Prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
b) Dispozițiile art.16 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
c) Prevederile Titlului IX de la art.453 la art.500 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015
modificata si completata, precum si pe cele din pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.1/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare;
d) Dispozițiile art.491 alin.2 din Titlului IX - Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015
modificata si completata, precum si pe cele din pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.1/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare;
e) Dispozitiile HCL nr.36/2013 privind regulamentul de stabilire al taxelor speciale;
f) Prevederile HCL nr.100/2009 privind infiintare Camin Cultural;
g) Dispozitiile HCL nr.3/27.02.2006 privind infiintarea serviciului public de gospodarire si lucrari
edilitare, in subordinea Consiliului Local Frumusani;
h) Prevederile H.C.L. nr. 59/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2021
2. ANUL 2020

i) Prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
j) Dispozițiile art.16 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
k) Prevederile Titlului IX de la art.453 la art.500 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015
modificata si completata, precum si pe cele din pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.1/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare;
l) Dispozițiile art.491 alin.2 din Titlului IX - Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015
modificata si completata, precum si pe cele din pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.1/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare;
m) Dispozitiile HCL nr.36/2013 privind regulamentul de stabilire al taxelor speciale;
n) Prevederile HCL nr.100/2009 privind infiintare Camin Cultural;
o) Dispozitiile HCL nr.3/27.02.2006 privind infiintarea serviciului public de gospodarire si lucrari
edilitare, in subordinea Consiliului Local Frumusani;
p) Prevederile HCL nr.14/18.04.2019 privind indexarea valorii impozitelor si taxelor locale la
nivelul Comunei Frumusani pentru anul 2020;
Prevederile H.C.L. nr. 75/18.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2020
3. ANUL 2019
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a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

Prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
Prevederile art.16 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile Titlului IX de la art.453 la art.500 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015
modificata si completata, precum si pe cele din pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.1/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Dispozitiile HCL nr.36/2013 privind regulamentul de stabilire al taxelor speciale;
Prevederile HCL nr.100/2009 privind infiintare Camin Cultural;
Dispozitiile HCL nr.3/27.02.2006 privind infiintarea serviciului public de gospodarire si lucrari
edilitare, in subordinea Consiliului Local Frumusani;
Prevederile H.C.L. nr. 56/13.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2019;

4. ANUL 2018
a. Legea nr. nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
b. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R.
nr.1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
c. Dispozitiile O.U.G. Nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;
d. Prevederile H.C.L. nr. 57/16.12.263/14.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
2018;
5. ANUL 2017
a. Legea nr. nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
b. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin
H.G.R. nr.1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
c. Prevederile O.U. G. nr.8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri
fiscal-bugetare;
d. Prevederile Legii nr.112/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2015 pentru
modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare;
e. Prevederile H.C.L. nr. 01/31.01.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Frumusani pentru anul 2017
f. Prevederile H.C.L. nr. 07/13.03.2017 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.01/2017 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Frumusani pentru anul 2017
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ANEXA nr.10 la HCL nr.________
FACILITATI FISCALE
In temeiul:

-Art.456 alin.1 lit.p),r), t), s) si alin.2 lit.i), k) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
-Art.464 alin.1 lit.r), t), s), u) si alin.2 lit.g), j) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
-Art.469 alin.1 lit.b), lit.c) si alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

1. Pentru persoanele a caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim pe economie ori constau in
exclusivitate in ajutor de somaj si/sau pensie de asistenta sociala, se acorda o reducere in cota de 20% de la
plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren.
2. In cazul unor calamitati naturale, se acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe
teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire.
3. Nu se datoreaza impozit/taxa pentru cladirea si terenul aferent acesteia, folosite ca domiciliu aflate in
proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I
de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere
persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate. Scutirea se acorda
pentru cladirea si terenul aferent acesteia aflate in proprietatea persoanelor menționate mai sus, detinute in
comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din imobilele precizate respectiv apartine unor terti,
scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti;
4. Nu se datoreaza impozit/taxa pentru cladirea si terenul aferent acesteia, folosite ca domiciliu aflata in
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. c)-f) si j) din Legea nr. 168/2020 pentru
recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara
teritoriului statului roman si acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia si urmasilor celui decedat.
Scutirea se acorda pentru cladirea si terenul aferent acesteia aflate in proprietatea persoanelor menționate mai
sus, detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din imobilele precizate respectiv
apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti;
5. Nu se datoreaza impozit/taxa pentru cladirea si terenul aferent acesteia, folosite ca domiciliu aflate in
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si art. 5 alin. (1)-(3) din Decretul-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu
incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, si a
persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare; scutirea ramane valabila si in cazul transferului proprietatii prin mostenire catre copiii
acestora, indiferent unde acestia domiciliaza
6. Se acorda scutire de la plata impozitelor si taxelor locale, precum si de la plata impozitului
corespunzator pentru terenurile arabile in suprafata de pana la 5 ha, datorat de veteranii de razboi si vaduvele
necasatorite ale veteranilor de razboi – conform Legii nr.44/2004 privind veteranii de razboi, precum si unele
drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, modificata si completata..
7. Nu se datoreaza impozitul pe mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav
sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului.
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Scutirea se acorda integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat in
proprietatea persoanelor mentionate, detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din
dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte
detinuta de acesti terti.
Reducerile si scutirile de la plata impozitelor se aplica persoanei respective cu incepere de la data de intai
ale lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea reducerii acestora.

8. Nu se datoreaza impozitul pe mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevazute la art. 1 si art. 5 alin. (1)-(3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, si a persoanelor
fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea ramane valabila si in cazul
transferului mijlocului de transport prin mostenire catre copiii acestora.

PRIMAR
BĂLAN FLORICĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
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