
  
 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată; 
2) articolul 4 șşi articolul 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 

ulterioare; 
4) art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
5) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
6) art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi 

art. 761 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

8) Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

9) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare; 

10) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
11) Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
12) art. 19 și art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

13) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

14) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (3), alin. (5) şi alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

15) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, 
republicată; 

16) art. 5 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

17) art. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 
şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

18) Hotărârii Consiliului Local nr. 22./2006 privind stabilirea zonelor la nivelul comunei 
Cîmpineanca respectiv pe fiecare dintre localităţile, modificata prin Hotararea nr. 7/2016  

a) rangul IV; 
luând act de:  

ROMÂNIA 
Judeţul Vrancea 1)  

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI 
CÎMPINEANCA 2) 

 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 23 din 27.04.2017 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  
precum şi a taxelor speciale, pe anul 2018 



a) expunerea de motive a primarului comunei Cîmpineanca, în calitatea sa de iniţiator, al 
proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale 
pentru anul 2016 

b) raportul compartimentului de contabilitate, impozite şi taxe locale, agricol si stere civilă 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cîmpineanca,  înregistrat sub nr. 2221 
din 27.03.2017, nr. 683/01.02.2017;   

c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local  la acest proiect de hotărâre, 
d) realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2016, în 
contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu completările ulterioare,  

e) în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
Consiliul Local al Comunei Cîmpineanca, Judeţul Vrancea adoptă prezenta  
 
 

HOTĂRÂRE. 
 
Art. 1. - (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pe anul 2018, se 

stabilesc potrivit anexelor nr. 1-4 care fac parte intergrantă din prezenta hotărâre. 
(a) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale şi 

amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al 
Comunei Cîmpineanca sunt prevăzute în anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit 
pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,10 % 

c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit 
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 % ; 

d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit 
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul 
agricol), se stabileşte la  0,4 % 
 e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit 
pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi fi calculată conform prevederilor 
art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %; 
 f) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  (impozit/taxa 
pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,2 %; 
 g) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  
(impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1,3% 
 h) cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă 
pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate 
pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %; 
 i) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa 
pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de 
referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%; 
 j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de  transport 
hibride), se stabileşte la 50 %; 
 k)cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de 
reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3% 
 l) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui 
spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 
internaţională), se stabileşte la  2 %; 
 m) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul 
oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 5 %. 

 
Art. 2. - Bonificaţia, prevăzută la articolele 462 alin (2), 467 alin (2), 472 alin (2) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel: 
a) 10 %, pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal, a 

impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitului asupra mijloacelor de transport datorat 
pentru întregul an, de către persoanele fizice  



b) 5%  pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal, a 
impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitului asupra mijloacelor de transport datorat 
pentru întregul an, de către persoanele juridice 

 
Art. 3. - Pentru stabilirea impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a taxei pentru 

eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, pentru anul 2016, se menţin 
delimitările zonelor situate în intravilanul şi extravilanul localităţii aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.22/ 31.05.2006 si modificate prin Hotararea nr. 7/2016. 

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Cîmpineanca, prin aparatul de specialitate al său.  

Art. 5. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei 
Cîmpineanca în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Vrancea şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la Primărie, în spaţiul accesibil publicului, precum şi pe 
pagina de internet a UAT.  

(2) Prezenta hotărâre se publică şi la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit 
prevederilor alin. (2) şi (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  

CHIRILĂ ȘTEFAN 

 ………………….………………………… 

 
   

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL C O M U N E I 2) 

ROTARU OANA 

 …………………………….………… 

…………………………………………….. 
( p r e n u m e l e  s i  n u m e l e )  

L.S. 
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