ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 60/2017

Privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale
și a taxelor special aplicabile în comuna Vetiş în anul 2018

-

-

-

-

-

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45, art. 117, lit. h) şi art.
1171 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și
art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative;
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes
local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările
ulterioare;
art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
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;
art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului
dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui
Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;

art. 43 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, actualizată, a serviciilor
comunitare de utilități publice;
- art. 25 lit. a) din Legea nr. 101/2006, republicată, actualizată, a serviciului de salubrizare
a localităților;
ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la
componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei Vetiș
este următoarea:
a) Rangul IV, Zona A, satul Vetiş,
b) Rangul V, zona A, satele Oar şi Decebal,
luând act de:
a) Expunerea de motive a primarului comunei comunei Vetiș,
b) Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Vetiș și raportul comisiei de specialitate al consiliului local al comunei Vetiș;
Ținând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru
anul 2018 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,
Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art. 45
alin. (1) şi alin. (2) lit.c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-

Consiliul local al comunei Vetiş, întrunit în şedinţă ordinară azi, 29 noiembrie 2017,
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE :
Art.1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale aplicabile în comuna Vetiș
pentru anul 2018, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale,
taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, este
prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport
sunt creanţe fiscal anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii
următoare, în perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de
concesiune, închiriere, administrare sau folosință.
(3) Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări de
întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.3. Impozitul annual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport persoane fizice
sau juridice, de până la 50 de lei inclusive fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de
plată.
Art.4. (1) În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie până la
data de 31.03.2017 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele
de transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10 %.
(2) În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de
31.03.2017 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de
transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 2 %.

Art. 5. (1) Taxa de salubrizare se aplică pentru fiecare familie/gospodărie, după cum
urmează :
- de la 1 la 3 persoane inclusiv/gospodărie – taxa se aplică pentru fiecare persoană;
- de la 4 la 6 persoane inclusiv/gospodărie – taxa se aplică pentru 4 persoane;
- peste 6 persoane/gospodărie – taxa se aplică pentru 5 persoane.
(2) Se aprobă subvenționarea de la bugetul local a diferențelor de cheltuieli ocazionate
de depășirea cantităților de deșeuri colectate pe raza comunei Vetiș din gospodăriile populației,
respectiv de pe domeniul public al comunei, altele decât deșeurile colectate de la persoanele
juridice.
Art. 6. Se aprobă instituirea taxei speciale de coșerit, în cuantum de 6 lei/coș de fum/an,
pentru serviciul de verificare și curățire a coșurilor de fum ale instalațiilor de încălzire pe
combustibil solid sau gaze naturale.
Art.7. Anexa I și Anexa I/A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2018. La data intrării
în vigoare a prezentei, se abrogă H.C.L. nr. 63/2016, precum şi orice prevedere contrară.
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Vetiş şi Biroul buget, contabilitate, taxe și impozite locale, achiziții publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiş, Instituţiei prefectului
judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
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