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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

Având în vedere referatul Serviciului contabilitate, buget – finante , impozite şi taxe din
cadrul Primăriei oraş Buzias , înregistrat cu nr.14000/2017, prin care se propune aprobarea
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi altor taxe asimilate
acestora, precum şi ale amenzilor :
În temeiul art.45, alin.2 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Primăriei oraş Buziaş,
prin care se acordă aviz _________;
Luand în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Cartea europeană a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;
Având în vedere prevederile:
- art. 16 , alin 2,art. 20, alin 1, lit b) şi art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale;
- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare
- HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice a de aplicare a Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal
- Legea nr.145/2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol, Ordinul nr. 1.846 din 28 noiembrie 2014
privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul
agricol
- art. 36 alin.4 lit.(c) , art. 45 alin.2, art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Buziaş, jud. Timiş, adoptă prezenta
Hotărâre:
Art. 1. Începând cu data de 01.01.2018 nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile vor fi
stabilite conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8 și 9 care fac parte din prezenta hotărâre,
după cum urmează :
(1) Anexa nr.1 cuprinde nivelurile stabilite în sume fixe în Tabloul cuprinzând
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2018 :
a) cota prevazută la art. 457 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , se
stabileşte la 0,1 % ;
b) cota prevazută la art. 458 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte la 0,2 % ;
c) cota prevazută la art. 460 alin. 1, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte la 0,2 % ;
d) cota prevăzută la art.460, alin.2 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte la 1,3 % ;

e) cota prevazută la art. 477 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , se
stabileşte la 3% ;
Art. 2. Cotele adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzută la art.489 “Alte
dispoziţii comune” se stabilesc după cum urmează :
a) Pentru impozitele pe clădirile persoanelor juridice, cota adiţională se
stabileşte la 50 %
Art. 3. Impozitul pe clădiri şi terenuri neîngrijite se majorează conform
criteriilor cuprinse în Anexele nr.5, 6 şi 7 din prezenta hotărâre, conform art.489 din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi se vor stabili prin hotărâre a Consiliului Local .
Art. 4. Bonificaţia prevazută la art. 462 alin. 2 ,art. 467 alin. 2 , art. 472 alin. 2
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , se stabileşte pentru persoanele fizice, după
cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %
b) în cazul impozitului pe teren, la 10 %
c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport , la 10 %.
Art. 5. – Pentru determinarea impozitului pe cladiri şi a taxei pentru eliberarea
autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe
teren, pentru anul 2016, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al oraşului Buziaş nr. 29/2002.
Art. 6. - Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7,8 și 9 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 7. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea H.C.L. Buziaş nr.43 / 2016 .
Art. 8. - (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului
Timiş, în vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinţa
publică prin grija Primarului oraşului Buziaş şi a secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul
Primăriei şi Consiliului Local Buziaş şi postarea pe site-ul instituţiei .
Presedinte de şedinţă,
Consilier,
_________________
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Secretarul oraşului Buziaş
Buziaş ,
Nr. ………..
din data de ………….. 2017

