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ROMÂNIA                                                                                                                                            
JUDEŢUL MUREŞ                                                                             
COMUNA LUNCA 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTARAREA nr. 39 din 29 decembrie 2015 

privind aprobarea  impozitele si taxelor locale in comuna Lunca 

 pentru  anul fiscal  2016 

 

     Consiliul  local  întrunit  în şedinţă ordinară de lucru, 

 Avand in vedere: 

-Raportul de avizare al comisiilor de specialitate  din cadrul consiliului local;  

In conformitate cu: 

-prevederile art.9 pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997, 

-prevederile art.27 si 30 din  Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale 

,modificata, 

-prevederile Titlului IX –Impozite si taxe locale din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal , 

Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica,actualizata; 

  In temeiul art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.c , art.45.alin. (2) lit. “c” si alin.(6) din 

Legea administratiei publice locala nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

ART.1 – Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2016, dupa cum 

urmeaza: 

a) Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si 

taxele locale pentru anul 2016, constituind Anexa nr.1, Extras din Legea nr. 117/1999 

privind taxele extrajudiciare de timbre, constituind Anexa 2, ambele parte integranta 

din prezenta hotarare ; 

b) Cota prevazuta la art.457, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit 

pe cladirile rezidentiale si cladirile-anexa in cazul persoanleor fizice)se stabileste la 

0.1% ; 
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c) Cota prevazuta la art.458, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice ) se stabileste la 

0.2% ; 

d) Cota prevazuta la art.458, alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pe cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice, utilizate pentru 

activitati din domeniul agricol ) se stabileste la 0,4% asupra valorii impozabile a 

cladirii; 

e) Cota prevazuta la art.458, alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru cladirile nerezidentialein care valoarea cladirii nu poate fi calculata 

conform prevederilor art.458 , alin.(1) in cazul persoanelor fizice ) se stabileste la 

2%; 

f) Cota prevazuta la art.460, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru cladirile rezidentiale in cazul persoanelor juridice) se stabileste la 

0,1% ; 

g) Cota prevazuta la art.460, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor juridice ) se stabileste la 

0.2% ; 

Pentru a beneficia de cota prevazuta la art. 460 alin (1) , contribuabilii vor depune la 

Primaria Lunca, o cerere in acest sens , insotita de documente justificative ale reevaluarii 

efectuate, cu exceptia persoanelor juridice care in anul 2015 au beneficiat de cota de 

impozitare de 1,5%, iar cladirile si constructiile detinute in proprietate sunt reevaluate 

sau dobandite dupa data de 01.01.2013. 

Pentru a beneficia de cota prevazuta la alin.(1) se considera reevaluate cladirile si 

constructiile speciale numai in situatia in care s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor 

existente de natura cladirilor, cu exceptia celor dobandite dupa data de 01.01.2013. 

h) Cota prevazuta la art.460, alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 

persoanele juridice, utilizate pentru activitati in domeniul agricol) se stabileste la 

0.4% ,asupra valorii impozabile a cladirii ;  

i) Cota prevazuta la art.460, alin.(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru cladirile a caror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 

3 ani anteriori anului de referinta in cazul persoanelor juridice ) se stabileste la 5 % ; 
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j) Cota prevazuta la art.477, alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (taxa 

pentru serviciile de reclama si publicitate ) se stabileste la 2 % ; 

k) Consiliul Local stabileste o majorare a impozitului pe cladiri si impozitului pe teren de 

500% pentru cladiri si terenurii neingrijite aflate in intravilan (art.489, alin(5)). 

ART. 2. Bonificatia prevazuta  la art.462 alin.(2) , art.467 alin.(2) art.472 alin.(2)  Cod 

fiscal, se stabileste la 10 % pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice care achita cu 

anticipatie impozitul/taxa datorata  pana la 31.03. 

 ART.3. (1) Impozitul pe teren extravilan , cuprins la art.465 alin.(7) din Codul Fiscal 

modificat, se calculeaza,  prin inmultirea numarului de hectare ale terenului cu suma 

corespunzatoare prevazuta in anexa nr.1,care face parte integranta din prezenta hotarare. 

(2) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, Consiliul Local majoreazaa 

impozitul pe teren cu 500% incepând cu al treilea an in condiţiile stabilite prin hotarârea Consiliului 

Local (art.489, alin.(4). 

ART.4.Taxa pentru eliberearea certificatului de urbanism in mediu rural , conform 

art.474 alin (1), Cod Fiscal, modificat 

                                    - pana la 150 mp inclusiv  -se stabileste la 2.50 lei 

-  intre 151 si 250 mp inclusiv – se stabileste la  3.00 lei          

-  intre 251 si 500 mp inclusiv  se stabileste la   3.50 lei  

-  intre 501 si 750  mp inclusiv –se stabileste la 4,50 lei 

             -   intre 751 si 1.000 mp inclusiv –  se stabileste la 6,00 lei 

   -   peste 1000 mp  -  se stabileste la 7,00  lei + 0,005 lei  pentru fiecare mp 

care  depaseste  1000 mp .  

Art. 474 alin (3) şi alin (8) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism, 

precum si a autorizatiilor de construire este de 30% din valoarea taxei initiale.  

- Art.474 alin.(5) taxa pentru eliberarea unei autorizaşii de construire pentru o cladire 

rezidenţială sau cladire anexă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrării de 

construire. 

- Art.474 alin.(6) taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru alte 

construcţii decât cele menţionate la alin (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construire, inclusive valoarea instalaţiilor aferente. 

- Art. 474 alin. (9)  Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de desfiintare 

partiala sau totala a unei constructii este de 0.1% din valoarea impozabila a acestora. 
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- Art. 474 alin.(10) Taxa pentru elibearea autorizatiei de foraje , excavari si 

sapaturi se stabileste la 8 lei/mp afectat. 

- Art. 474 alin.(12) taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrări de 

organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse in alte 

autorizaţii de construcţie, este egală cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de 

organizare de şantier. 

- Art. 474 alin.(13) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de 

corturi, căsuţe, sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construire. 

- Art. 474 alin. (14) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru 

chioscuri , tonete, cabine, spatii de expunere , situate pe caile si in spatiile publice, 

precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj , a firmelor si reclamelor se 

stabileste o taxa de 8 lei /mp de suprafata ocupata de constructie.  

- Art.474 alin (15) din Codul fiscal, modificat  – taxa pentru eliberearea unei 

autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente  la retele publice de apa , 

canalizare , gaze , energie electrica , telefonie si televiziune prin cablu   - se stabileste la 

13.00 lei. 

-Art.474 alin.(16) din Codul fiscal, modificat – taxa pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatura stradala si adresa -se stabileste la  8 lei. 

-Art.475 alin.(1) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 

este de 20 lei 

-Art.475 alin.(2) taxa pentru eliberarea atestat de producător, respectiv pentru 

eliberare carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 20 lei pentru un 

carnet de comercializare,   respectiv 20 lei pentru un atestat de producator. 

Art.475 alin.(3) persoanele a caror activitate se incaderează in grupele 561-

Restaurante, 563 – Baruri si alte acivităţi de servire a bauturilor si 932- Alte activităţi 

recreative şi distractive potrivit clasificarii activităţilor din economia Naţională – CAEN, 

actualizată prin ordinal Preşedintelui, INS nr. 337/2007 privind actualizarea clasificării 

activităţilor din economia naţională – CAEN, datorează bugetului local al Comunei, Oraşului 

sau Municipiului, după caz, in a cărui rază administrative teritorială îsi desfăsoară activitatea 

o taxă pentru eliberare/vizare anuală a autorizaţiei privind desfaşurarea activităţii de 

alimentaţie public, în funcţie de supafaţa aferentă activităţilor respective, in sumă de: 
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a. 1000 lei pentru o suprafaţă de pana la 500 mp, inclusiv; 

b. 4000 pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp. 

ART.5  Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate  

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin 

înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului 

pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel : 

a)- art.478 alin (2) lit. a - din Codul Fiscal   – in cazul unui afisaj situat in locul in care 

persoane deruleaza  o activitate economica  se stabileste la suma de 30 lei/mp. 

b)- art.478 alin (2) lit. b - in cazul oricarui alt panou , afisaj sau structura de afisaj 

pentru reclama sau publicitate se stabileste la suma de 20 lei / mp . 

                       ART.6 Alte taxe locale  

- art.486 alin (1) din Codul Fiscal, modificat   – taxa zilnica pentru utilizarea 

temporara a locurilor publice se stabileste la suma de 15 lei/zi; 

- art.486 alin.(4) din Codul fiscal, modificat- taxa pentru indeplinirea 

procedurii de divort pe cale administrativa, se stabileste la suma de 

500 lei; 

- taxa pentru copie xerox  format A4 , fata-verso se stabileste la suma de 

1.00 leu  

- taxa viza plan parcelar , se stabileste la suma de 15,00 

- taxa pentru eliberare certificate de atestare a edificarii/ extinderii 

constructiei – se stabileste la suma de 25,00 lei. 

- taxa pentru eliberare certificate de radiere constructie – se stabileste la 

suma de 10,00 lei. 

- Taxa pentru colectarea gunoiului menajer pentru persoane fizice se 

stabileste la suma de 2,5 lei/luna/persoana. 

- taxa pentru prestarea serviciului de paza  se stabileste la suma de  – 20 

lei/an/ persoana majora si 20 lei/an / nr.administrativ in cazul 

imobilelor nelocuite; 

- taxă pentru înregistarea contractelor de arendare/actelor aditionale   se 

stabileste la suma  de – 3 lei/contract/act aditional. 

- taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare 

fiscala- 5,00 lei; 
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- taxa pentru eliberare copii dupa inscrisuri din arhiva-10 lei 

- taxa anuala pentru mijoacele de transport neinmatriculate si 

neinregistrate la Consiliul local se stabileste astfe : 

  - pentru tractoare (65 CP si peste) : 300 lei 

  - pentru tractoare ( sub 65 CP) : 200 lei 

  - pentru combine agricole : 200 lei 

  - pentru motoscutere : 40 lei. 

- taxa pentru inchirierea terenului de sport  sintetic - 40 lei/ora 

- taxa pentru consum apa – 5 lei/mc.  

 ART.7. (1)Impozitul pentru cladiri, terenuri si mijloace auto se platesc conform 

art.462 alin (1), 467 alin (1), 472 alin (1), din Codul Fiscal in doua transe egale respectiv 

pana la datele de 31 martie.2016  si 30 septembrie 2016. 

(2)Impozitul anual datorat bugetului local de pana la 50 lei inclusiv, se plateste 

integral pana la primul termen de plata. 

ART.8. Activitati autofinantate: 

 taxe pentru inchirierea caminelor culturale in vederea 

organizarii de discoteci : 

       200 lei/ eveniment 

- Garantia- din care se retine consumul de gaz , curent ( si apa pentru 

caminul din Lunca), se plateste anticipat - 200 lei  

 pentru inchirierea caminelor culturale, pentru  ocazii (botezuri, 

organizarea de petreceri, mese pentru inmormantari): 

200 lei/eveniment 

- Garantia- din care se retine consumul de gaz , curent ( si apa pentru 

Caminul din Lunca), se plateste anticipat - 200 lei  

 taxa pentru inchirierea caminelor culturale in vederea 

organizarii de nunti : 

- Lunca si Sintu : 700 lei/eveniment; 

- Baita, Logig si Frunzeni :500 lei/eveniment. 

- Garantia- din care se retine consumul de gaz , curent ( si apa pentru 

Caminul din Lunca), se plateste anticipat - 300 lei  
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 -taxa pentru inchirirea caminelor pentru desfasurarea de 

prezentari produse, intruniri -25 lei/ ora 

ART.9. Dispozitii comune 

         (1). Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor 

locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror alte venituri proprii ale 

bugetului local, solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si 

de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea acestor venituri, precum si executarea 

creantelor bugetare locale se efectueaza de catre  compartimentele de specialitate  - impozite si 

taxe din cadrul Primariei Lunca, in functie de atributiile specifice, potrivit legii. 

  (2). Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere la compartimentele 

de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se afla 

bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, 

in vederea determinarii valorilor impozabile, precum si a impozitelor sau taxelor aferente. 

  (3) Verificarea datelor inscrise in declaratia de impunere se face prin confruntare cu 

cele existente in registrele agricole sau in orice alte evidente specifice cadastrului imobiliar-edilitar, 

precum si cu cele din evidenta contabila a contribuabililor, dupa caz. 

  (4) In cazurile contribuabililor care nu depun declaratia de impunere potrivit 

dispozitiilor legale, impozitul pe cladiri se poate stabili din oficiu pe baza evidentelor exitente la 

registrul agricol 

  (5) Pentru mijloacele de transport declaratiile se depun, in termen de 30 de zile de la 

data dobandirii acestora, la compartimentul de specialitate - serviciul impozite si taxe al autoritatii 

administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau 

punctele de lucru, dupa caz. 

  (6) Daca au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau a taxei 

datorate, declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile. 

  (7) Contribuabilii, persoane juridice, au obligatia sa depuna declaratii de impunere ori 

de cate ori se modifica situatia materiei impozabile, la compartimentul de specialitate - serviciul 

impozite si taxe  al Comunei Lunca pe a carei raza teritoriala se afla cladirea, terenul sau orice alte 

bunuri impozabile ori taxabile, dupa caz.  

  (8). Membrii de familie cu capacitate de exercitiu deplina, care locuiesc si 

gospodaresc impreuna cu contribuabilul, persoana fizica, pe numele caruia s-a calculat impozitul 
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sau taxa, precum si mostenitorii aflati in indiviziune raspund solidar in ceea ce priveste obligatiile 

prevazute  de Codul Fiscal. 

  (9). Contribuabilii, persoane fizice si juridice straine platesc impozitele si taxele locale, 

majorarile aferente si amenzile contraventionale, stabilite potrivit legii in lei. 

    (10).Impozitele si taxele locale astfel stabilite constituie venituri proprii al bugetului 

local al Comunei Lunca in care contribuabilii isi au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau in care 

se afla situate bunurile impozabile ori taxabile, dupa caz. 

    (11).Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale se datoreaza majorari 

de intarziere, conform dispozitiilor legale.   

  (12) In situatiile in care impozitele si taxele locale datorate nu au fost stabilite ca 

urmare a nedepunerii declaratiei ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea sau 

modificarea impozitului ori a taxei, dupa caz, se  face pe 5 ani anteriori celui in care s-a efectuat 

constatarea. 

  (13) Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 5 ani. 

  (14) La diferentele de impozit sau de taxe stabilite se calculeaza majorari de 

intarziere de la data cand impozitul sau taxa era datorata. 

   (15) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul gratuit 

la informatii privind impozitele si taxele locale. 

  (16) Primarul  este obligat sa asigure publicitatea prezentei  hotarâri, in conditiile 

Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata, actualizată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  ART.10.Cu data intrarii in vigoare a prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile 

Hotararii Consiliului local Lunca nr.36 /2014. 

 

 

                         Presedinte de sedinta,  
                                                                                        AVIZAT, 
                  FLOREA IOAN                                             SECRETAR, 
                                                                                 Buzila Ionela-Maria 

 

 

 

 
Adoptata 11 voturi “pentru”, 0 “abtineri’, 0 “impotriva” 
Au fost prezenti 11 consilieri din cei 11 in functie                                                                                                               


