ROMANIA
JUDEŢUL sIBIU
coMUNA TILIşCA
CONSILIUL LOCAL

HoTĂnÂREA

Nr1U2019

privind aprobarea impozitelor şi taxelor pe anul 2020
Consiliul Local al Comunei Tilişca, întrunitînşedinţă ordinară la data de 28 martie 2019,
Având învedere expunerea de motive a Primarului Comunei Tilişca nr 40 din 25.03.2019 referatul
nr. 39 din 25.03.2019 întocmit de dl Zeicu Nicolae Nicodim, Inspector Compańimentul impozite şi taxe,
Văzând avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, juridică, de disciplină, muncă şi
protecţie socială, gospodărĺre comunală,
Având învedere indicele de inflaţie de4,60/o pentru anul 2018, comunicatde Ministerul Finantelor
Publice śMinisterul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice,
In conformitate cu prevederile art. 9 pct 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la
Strasbourg la data de 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. I99l1997,
Având învedere prevederile:
- art. 27 şi art.30 din Legea nr. 27312006 privind finanţele publice locale,
- art 491 si Titlul IX din Legea nr 22712075 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare,

-

Prevederile ordonanţei

de Urgenţă nr 7912077 pentru modificarea si completarea legii

22712075 privind Codul Fiscal

nr

In temeiul aľt. 36 alin (2) lit b), alin (a) lit c) , arŤ'' 45 alin (2) lit c) şi ań. 115 alin (1) lit b) din
Legea nr. 21512007 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HoTĂnĂŞTE:
Aft 1: alin (1) Se aprobă impozitele şi taxele locale pe anul 20Ż0, după cum urmează:
I. Calculul impozitului pentru clădirile rezidenţiale aflate înproprietatea persoanelor fizice:
. Cota de impozitare pentru clădirile rezidenţiale si clădirile anexă, aflate înproprietatea
persoanelor fizice prevăzută de art 457 alin (1) este de

.

Pentru clădirile de pe raza localitătii Tilisca, care se vor încadrala art 457 alin (2) " çg
se va aplica
Valoarea de impozitare prevăzută de actul normativ. Valorile impozabile sunt stabilite în
anexa nr 1 la prezenta hotărâre.
alin (2) - pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei
de construire, încazul persoanelor fizice, art.457 alin (6) din Legea nr.227l2OL5 Codul Fiscal
- se aprobă încadrarea astfel:
,,pentru Tilişca'' = Zona A - de la nr adm 1_89; lo3-Ĺ37; L43-62o
Zona B - zona Luncă, conform PUz (HCL nr. 601 2ot2)
Zona C - de la nr adm 90 - 102
Zona D - de la nr 138 - L42;

Rangul localităţii il.
,,pentru Rod" : Zona A - de la nr adm L-78i 89-177; 197-430
Zona B - de la nr adm 306-316
Zona C - de la nr adm 79-88
Zona D - de !a nr 178 - 196;

Rangul localităţii fiind V
(2)
alin
ind 1 _ pentru determinarea valorilor impozabile atât pentru localitatea Tilisca cât
pentru localitatea Rod se vor aplica următorii coeficienti de corectie:
. pentru TILISCA:

ZONA IN CADRUL LOCALITATII
A
B

c
D

si

RANGUL LoCALITĂTII IV
1,10
1,05
1,00
0,95

Pentru ROD:
ZONA IN CADRUL LOCALITATII
A
B

c
D

RANGUL LOCALITATII V
1,05
1,00
0,95
0,90

alin (3): Valoarea impozabilă a clădirii, determinată înurma aplicării art (1) _ (7) din
Legea nr227l2ol5 se reduceînfunctie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) Cu 50o/o pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani de la 1 ianuarie a anului
fiscal de referinţă,
b) Cu 30o/o pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între50 de ani si 100 de ani
inclusiv de la 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă,
c) Cu 100/o pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între30 de ani şi 50 de ani inclusiv
de la 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă,
II. Calculul impozitului pentru clădirile nerezidenţiale af|ate înproprietatea persoanelor fizice:
alin (4) lit a) - cota de impozitare pentru clădirile nerezidenţiale aflate înproprietatea
persoanelor fizice prevăzută de art 458 alin (1) este de
poate fi:
Valoarea rezultată dintr-un rapoft de evaluare întocmitde un evaluator autorizat în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal până la primul
termen de plată din anul de referinţă,
Valoarea finală a lucrärilor de construcţii, încazul clădirilor noi, construite înultimii 5
ani anteriori anului de referinţă,
Valoarea clădirilor care rezultată din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, încazul clădirilor dobândite înutlimii 5 ani anului de referintă.
lit b) - pentru clădiri|e nerezidenţiale aflate înproprietatea persoanelor fizice utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădirĺ se calculează prin aplicarea cotei de
0,4o/o âSupra valorii impozabiĺe a clădirii. In cazul încare valoarea clădirii nu poate fi calculată
impozitul se calculează prĺn aplicarea cotei de Żo/o asupra valorii impozabile a clădirii
determinate conform art.457 din legea nr 2Ż7l20I5.
lit c) -încazul clădirilor cu destinatie mixtă aflate înproprietatea persoanelor flzice
impozitul se calculează conform ań 459 din Lega nr 227l20I5.
III. Calcului impozitului/taxei pe clădirile detinute de persoanele juridice:
alin (5) lit a) Cota de impozitare pentru clădirile rezidenţiale aflate înpropri
detinute de persoanelor juridice prevăzute de aľt460 alin 1din Legea nrŻ27l2o
stabileşte la

b)

pentru clădirile nerezidenţiale aflate înproprietatea sau deţinute de persoanelor juridice prevăzute de art
460 alin 2 din Legea nr 227l20I5 se stabileşte la
c) pentru clădirile nerezidenţiale aflate înproprietatea sau deţinute de persoanelor juridice utilizate pentru
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,47o asupra valorii
itmpozabile a clădirii,
d) In cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate înproprietatea sau deţinute de persoanelor juridice impozitul se
calculează conform aľt 460 alin (4) din Lega nr 227ĺ2015'
Alin (5) Încazul încare proprietarul clădirii nu a aďualizat valoarea impozabilă a clădirii înultimii 3 ani
anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 57o
IV. Impozitul/taxa pe teren se stabileste luând încalcul suprafaţa terenului, rangul localităţii încare este amplasat
terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, astfel:
alin (6) lit a) pentru anul 2019 se aprobă încadrarea terenurilor situate înintravilan pe zone şi categorii de
folosinţă, astfel:
. pentru terenurile situate înintravilan - art. 465 din Legea nr.227l20I5 Codul Fiscal se
aprobă încadrarea astfel :
,,pentru Tilişca'' Zona A - de la nr adm 1-89; 103-137; L43-62o
Zona B - zona Luncă, conform Puz ( HcL nr.60|2012)
Zona C - de la nr adm 90 - 102
,,pentru

Zona D - de la nr 138 - L42i
Rangul locaIităţii fiind IV.
Rod" : Zona A - de la nr adm L-78i 89-L77; L97-43O
Zona B - de la nr adm 306-316
Zona C - de la nr adm 79-88
Zona D

.

-

Rangul localităţii fiind V

de la nr 178

-

196;

pentru terenurile situate înextravilan impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţireasuprafeţei terenului,
exprimat înheďare, cu suma corespunzătoare prevăzută înanexa nr 1 la prezenta hotărâre ( aľt 465 alin 7
din Legea nr 22712015).
. pentru terenurile situate înextravilan se aprobă încadrarea astfel:
''pentru Tilişca"
Zona A - Stânişoara

í:ľ:-ľ"".|ji
"pentru

Rod''

"."uil
păşunile, vii, neproductiv
zona D - fânaţele,
zona A - Coasta Râului

i:ffi:rľJ::ľRotului

.
.

- fânaçele, păşunile, vii, neproductiv
Încazul unui teren amplasat înintravilan, înregistrat înregistrul agricol la categoria de folosinţă
terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţireasuprafeţei terenului,
exprimată înhectare, cU suma corespunzătoare prevăzută înanexa nr 1 la prezenta hotărâre (
aft 465 alin 2 din Legea nr 22712015).
Încazul unui teren amplasat înintravilan, înregistratînregistrul agricol la altă categorie de
Zona D

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată înhectare, cu suma corespunzătoare prevăzută înanexa nr 1 la
prezenta hotărâre (aft 465 alin (4) din Legea nr 22712015), iar acest rezultat se înmulţeştecu coeficientul
de corecţie corespunzător (aľt 465 alin (5)' Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren se folosesc sumele
din Anexa nr 1 la prezenta hotărâre (aft465 alin (4) din Legea nr227l20I5), exprimateîn lei pe heđar.
. încazul unui teren amplasat înextravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţireasuprafeţei
terenului, exprimată înhectare cu suma corespunzătoare prevăzută înanexa nr 1 la prezenta hotărâre,
înmulţităcu coeficientul de coreţie, corespunzător prevăzut la art457 alin (6).
. încazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat înintravilan, înregistratîn
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa
pe teren se calculează conform prevederilor prezentului articol numai dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) au prevăzut înstatut, ca obiect de activitate, agricultură;

b) au înregistrateînevidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv'

desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a)

Venituri

V. Impozitul pe mijloacele de transpoft se calculează conform anexei la prezenta hotărâre'
t^

.
o

In cazul unui ataş impozitul pe mijlocul de transpoľt este de 50% din impozitul

pentru motocicletele respective.
In cazul unui Autovehicul de transport maŕă cu masa totală maximă autorizată
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul se stabileşte conform anexei la
prezenta hotărâre.
Aft. 2: Bonificaţiile
Legea
nr.227l20I5, se stabilesc atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice, după
cum urmează:

prevăzute

:

.:

I

;. .| .:, : i] i'

Aft 3: Restul taxelor se stabilesc conform anexei nr 1 la prezenta hotărâre,
Aft 4: Anexa 1 face pafte integrantă din prezenta hotărâre.
Aft 5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compaftimentul

Impozite şi Taxe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei 1llişca'

Adoptată la Tilişca îndata de 28 martie 2019
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Contrasemnează,
Secretar: MORAR M

