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                             ROMÂNIA 
                      JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Nr.____ din _________2013 

 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam începând cu anul 2014 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; reunit în şedinţa ______ din data de _________, având în vedere următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.______/_______ întocmit de 
doamna Ferchi Simona-Elena, inspector I asistent impozite şi taxe în cadrul Primăriei Comunei Periam, 
prin care propune consiliului local adoptarea unei hotărâri cu privire impozitele şi taxele locale începând 
cu anul 2014;  

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8569/10.10.2013 întocmit de 
domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA în cadrul Primăriei Comunei Periam, prin care 
propune consiliului local instituirea unei taxe locale privind ocuparea temporară a domeniului public sau 
privat în Comuna Periam;  

- prevederile Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; 

- prevederile art.16 alin.2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013; 

- prevederile O.G. nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

- prevederile Hotărârii nr.1/04.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna 
Periam pentru anul 2013; 

- actuala perioadă de criză economică şi financiară, precum şi posibilităţile limitate ale 
cetăţenilor de a suporta creşteri ale impozitelor şi taxelor locale; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 

           În temeiul art.27, art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art. 45 alin.2 lit.c şi art.115 din Legea nr. 
215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 

Art. 1  – Se  stabilesc  impozitele  şi  taxele locale  începând cu  anul  2014 după  cum  urmează : 
a) nivelurile stabilite  în  sume  fixe  sunt  prevazute  în  Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele 

locale pentru anii  2013 şi 2014, constituind  anexa  nr. 1 ; 
b) cota prevazută la  art. 253, alin. (2)  din  Titlul IX din Codul Fiscal, se  stabileşte  la  1,50 %; 

(imp. clădiri pers. juridice pt. cl ădirile pentru care s-a făcut reevaloarea);  
c) cota  prevazuta la art. 253, alin. (6), lit. a)  din  Titlul IX din Codul Fiscal, se  stabileşte  la 20 %; 

(imp. clădiri pers. juridice pt. cl ădirile pentru care nu s-a făcut reevaloarea în ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal de referinţă);  

d) cota  prevazuta la art. 253, alin. (6), lit. b)  din  Titlul IX din Codul Fiscal, se  stabileşte  la 40 
%; (imp. clădiri pers. juridice pt. cl ădirile pentru care nu s-a făcut reevaloarea în ultimii 3 
ani anteriori anului fiscal de referinţă);  
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e) cota  prevazută la  art. 270, alin. (4)  din  Titlul IX din Codul Fiscal, se  stabileşte  la  3%; (taxa 
pentru servicii de reclamă şi publicitate);  

f) cota  prevazută la art. 279, alin.(2) din  Titlul IX din Codul Fiscal, se  stabileşte la  5% (taxa 
hotelieră, cotă aplicată asupra taxei de cazare). 

     
         Art. 2 – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului, datorat pentru întregul an de către contribuabili, 
până la data de 31 martie inclusiv, se acordă bonificaţia  prevazută  la art.255, alin(2), art.260, alin.(2) şi 
art.265, alin.(2) din Titlul IX din Codul Fiscal, şi  se  stabileşte,  în cazul persoanelor fizice , după  cum  
urmează : 
      

a) în  cazul  impozitului  pe  cladiri , la 10 % ; 
b) în  cazul  impozitului  pe  teren  ,   la 10% ;  
c) în cazul mijloacelor de transport,    la 10%.  
 
      Art. 3 – Majorarea  anuală    prevazută  la  art.  287  din  din  Titlul IX din Codul Fiscal, se 
stabileşte  după  cum urmează: 
a) în  cazul  impozitului  pe  cladiri, la 0% ;  
b) în  cazul  impozitului  pe  teren, la  0 %; 
c) în  cazul  taxei  asupra  mijloacelor  de   transport, la 0 %, cu excepţia mijloacelor de transport 

prevăzute la art.263 alin.(4) şi (5) din Codul Fiscal ;  
d) în   cazul  taxelor  pentru  eliberarea : 

d. 1. certificatului  de  urbanism,la 0 % ;  
d. 2. autorizatiei  de  construire, la 0% ;  
d. 3. autorizatiei  de  foraje  şi  excavari, la 0% ; 
d. 4. autorizatiei  de  desfiinţare, la 0% ;  
d. 5. autorizatiei  privind  lucrările  de  racorduri  şi  branşamente,  la 0% ;  
d. 6. avizului  comisiei  de  urbanism şi  amenajarea  teritoriului, la 0% ;  
d. 7. certificatului  de  nomenclatura  stradală, la 0% ;  
d. 8. autorizaţiei  de  funcţionare  pentru  activitaţi  lucrative  şi  viza  anuală  ,la  0 % ;  
d. 9. autorizaţiei  sanitare  de  funcţionare, la 0% ;  
d.10. de  copii  hielografice,  la  0% ;  
d.11. certificatului  de  producator  şi pentru viza  trimestrială  a  acestuia, la  0% ;  

        e)  în  cazul  taxei  pentru  folosirea  mijloacelor de  reclamă  şi  publicitate,la  0% ;  
        f)  în  cazul  impozitului pe spectacole,la  0%;  
        g)  în  cazul  taxei  hoteliere, la  0% ; 
        h)  în  cazul  altor  taxe  locale, la  0% .  
 

 
           Art. 4. – Pentru  determinarea  impozitului  pe  cladiri  şi  a  taxei  pentru  eliberarea  autorizaţiei  
de  construire  în  cazul  persoanelor  fizice, precum  şi  a  impozitului  pe  teren, începând cu  anul  
2014, se  introduce  delimitarea  zonelor  Comunei Periam, care este prezentată în anexa 2. 
 
   
            Art. 5. – Terenurile  pentru  care  nu  se  datoreaza  impozit, potrivit  art.257, lit.i) la Titlul IX 
din Legea 571/2003( ,,terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru 
agricultură sau silvicultură,orice terenuri ocupate de iazuri,bălţi,lacuri de acumulare sau căi 
navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare impotriva inundaţiilor,gospodărirea apelor, 
hidrometrice, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă,cele folosite ca zone de protecţie 
definite în lege,precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol”) sunt:   
 
          a) ...............................................................................................................................................; 
          b) ............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
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              Art. 6. -  În conformitate cu prevederile art. art. 178, alin. (2) din O.U.G. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, rererepublicată, cu modificările şi completările ulterioare, creanţele fiscale 
restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se 
aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. 
 
             Art. 7. – Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădire şi terenul aferent acesteia pentru 
persoanele ale căror venituri sunt sub nivelul salariului minim brut pe ţară, sau ale căror venituri constă 
în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj, sau ajutor social, stabilirea procedurii şi criteriilor de 
acordare a acestor facilităţi fiind cuprinse în Regulamentul de la Anexa 3 a prezentei hotărâri. 
 
             Art. 8. – Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădire şi terenul aferent acesteia, aflată la 
adresa de domiciliu a copiilor orfani de ambii părinţi în vârstă de până la 18 ani, respectiv 25 ani, dacă 
urmează cursurile unei instituţii de învăţământ, stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a acestor 
facilităţi fiind cuprinse în Regulamentul de la Anexa 3 a prezentei hotărâri. 
 
             Art. 9. – Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădire şi terenul aferent acesteia, 
contribuabililor persoane fizice care au în îngrijire copii cu handicap grav sau accentuat şi invaliditate 
gradul I, stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a acestor facilităţi fiind cuprinse în Regulamentul 
de la Anexa 3 a prezentei hotărâri. 
 
             Art. 10. – Prezenta Hotarâre va intra în vigoare începând cu 01.01.2014, de la această dată, 
prevederile Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, 
cu nr.1 din 04.01.2013, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri, îşi încetează 
valabilitatea. 
 
            Art. 11. – Lista  actelor  normative  prin  care  sunt  instituite  impozitele  şi  taxele  locale, 
inclusiv  hotărârile  Consiliului  Local  al  comunei  Periam, prin  care  s-au  instituit/stabilit  impozite  şi  
taxe  locale  pe  o  perioadă  de  5  ani  anteriori  anului  fiscal  curent, este  prevăzut  în  anexa  nr. 4 . 
 
        Art. 12. – Lista  cuprinzând  actele  normative, inclusiv  hotărârile  Consiliului  Local  al  comunei  
Periam, în  temeiul  carora  s-au  acordat  facilitati  fiscale  pe  o  perioadă de  5  ani  anteriori  anului  
fiscal  curent, este  prevazută  în  anexa  nr. 5 . 
 
        Art.  13. – Anexele  nr. 1 – 5 fac  parte  integrantă  din  prezentul proiect de hotărâre.   
 
        Art. 14. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează domnul Dumitraş Cornel, 
primarul comunei Periam şi doamna Ferchi Simona Elena, inspector I asistent în cadrul 
Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe al Primăriei comunei Periam. 
 
         Art. 15. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 
               - Consiliului Local al comunei Periam. 
 
 
 

             PRIMAR,                                                                                AVIZAT 
     DUMITRA Ş CORNEL                                                              Secretar comună, 

                                                                         BRONŢ  DACIANA 


