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H O T Ă R Â R E A Nr. 19 / 2016
*======================*
pentru modificarea și completarea HCL nr.45/2015 privind stabilirea nivelurile impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2016;

Consiliul local al comunei General Berthelot, județul Hunedoara;
Examinând expunerea de motive înregistrată sub nr. 227/26.01.2016 a Primarului comunei
General Berthelot prin care se propun modificare a și completarea HCL nr. 55/2015 pentru modificarea
și completarea HCL nr.45/2015 privind stabilirea nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2016; Raportul înregistrat sub nr.228/26.01.2016, intocmit de Compartimentul financiar contabil și
achizitii publice;
Având în vedere Proiectul de hotarâre nr.19/2016, pentru modificarea și completarea HCL
nr.45/2015 privind stabilirea nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, precum și
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local, înregistrat sub nr. 720 /31.03.2016;
Având în vedere:
Adresa nr. 9689/18.01.2016 a Instituției Prefectului jud. Huedoara, prin care se solicită
modificarea și completarea HCL nr.45/2015 în sensul aprobării procedurii prevăzute de art.486 alin.3 in
Legea nr.227/2015 pentru toate taxele care intră în categoria ”Altor taxe locale” si renumerotarea
articolelor din HCL nr.55/2015;
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică;
În conformitate cu prevederile Titlulului IX din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, ale art. 7
din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administratia publica;
În temeiul dispozitiilor art. 16 alin. 2 si art. 27.din din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c, art. 45 alin.
2 lit.c şi art. 115 alin. 1 lit. b din legea Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art I. Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2015 privind stabilirea nivelurile impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2016, al comunei General Berthelot se va modifica și completa după cum urmează:
Art. 1. (1) La nivelul unităţii administrativ-teritoriale General Berthelot, impozitele si taxele
locale pentru anul fiscal 2016 sunt stabilite prin prezenta hotarare şi se constituie ca venituri proprii la
bugetul local al comunei General Berthelot.
(2) Resursele banesti constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru asigurarea
cheltuielilor publice a caror finanţare se asigură din bugetul local, în condiţiile prevăzute de lege.
A. IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI
Art. 2. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei General

Berthelot, de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, prevăzuţi de lege şi se stabileşte potrivit
regulilor generale prevăzute la art. 455 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, pentru clădirile
amplasate pe teritoriul administrativ al comunei General Berthelot, cu excepţiile şi în condiţiile
prevăzute la art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
Art. 3. Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1 % asupra valorii impozabile a
clădirii, determinată potrivit art. 457 alin. 2-9 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
Art. 4. (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
clădiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,5%, asupra valorii, care poate fi :
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă:
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra
valorii impozabile a clădirii.
(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. 1, impozitul
se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile, determinată conform art. 457 din
Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
Art. 5. (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial
conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu impozitul determinat pentru suprafaţa
folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară
nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind
codul fiscal.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi
evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio
activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind
codul fiscal;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară
activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care
desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art.
458 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
Art. 6. (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,2 % asupra valorii
impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 1,3%, asupra valorii
impozabile a clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin.
1, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. 2 sau 3.
(5) Pentru stabilirea impozitului / taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datoreaza impozitul/taxa, stabilita potrivit art. 460 alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
Art. 7. (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în 2 rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie , inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an 2016 de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv a anului 2016, se acordă o bonificaţie de 10%.

(3) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din
perioada de valabilitate a contractului, prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă.
B. IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN
Art. 8. Impozitul pe teren şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei General
Berthelot de către contribuabilii persoane fizice şi juridice prevăzuţi la art. 463 din Legea nr. 227/2015
privind codul fiscal, care deţin terenuri pe raza administrativ-teritorială a comunei General Berthelot, cu
exceptiile şi în condiţiile prevăzute la art. 464 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
Art. 9. (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte, potrivit dispoziţiilor art. 465 din Legea nr.
227/2015 privind codul fiscal, luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat
terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării cuprinse în anexa care face parte
integranta din prezenta hotărâre
Art. 10. (1) Impozitul pe teren se plateşte anual, în doua rate egale, până la datele de 31 martie şi
30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an 2016 , pana la
data de 31 martie 2016, inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificaţie de 10 %.
(3) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada
de valabilitate a contractului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
C . IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 11. (1) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează către bugetul local al comunei
General Berthelot, de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, prevăzuţi la art. 468 din Legea nr.
227/2015 privind codul fiscal, cu domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, pe raza
administrativ–teritorială a comunei General Berthelot, cu excepţiile şi în condiţiile prevăzute la art. 469
din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
(2) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport,
conform dispoziţiilor art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
Art. 12. (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual în două rate egale până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an
2016, de către contribuabili, până la data de 31 martie 2016 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10 %.
D . TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 13. Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie dintre cele
prevăzute la art. 474 – 475 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, trebuie să plătească o taxă la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera
certificatul, avizul sau autorizaţia necesară, care se calculează potrivit normei juridice menţionată mai
sus, cu excepţiile şi în condiţiile prevăzute la art 476 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
a)Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor
avize şi autorizaţii
Art. 14. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma
stabilită conform tabelului următor:
Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism
a) până la 150 m, inclusiv
b) între 151 şi 250 m, inclusiv
c) între 251 şi 500 m, inclusiv
d) între 501 şi 750 m, inclusiv

-lei5
6
8
10

e) între 751 şi 1.000 m, inclusiv
f) peste 1.000 m

12
14 + 0,01 lei/m,pentru fiecare m care
depăşeşte 1.000 m

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din
taxa stabilită conform alin. (1).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primari sau de către structurile din cadrul consiliului local se stabileşte în sumă de
15 lei.
Art. 15. (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau
clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii, care se stabileşte
după regulile şi în condiţiile prevăzute la art. 474 alin. 7 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate
la alin. (1) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea
instalaţiilor aferente, care se stabileşte după regulile şi în condiţiile prevăzute la art. 474 alin. 7 din
Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
(3) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă
părţii desfiinţate.
Art. 16. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare
şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de
prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi
efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu 8 lei, potrivit regulilor prevăzute la art. 474
alin. 11 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
Art. 17. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3%
din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
Art. 18. 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 construcţie.
Art. 19. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 8 lei,
pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
Art. 20. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este
de 11 lei, pentru fiecare racord.
Art. 21. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de
către consiliile locale în sumă de 9 lei.
b)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
Art. 22. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul
local şi este de 15 lei.
Art. 23. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului
de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt în cuantum total de 20 lei, fiind compuse din
taxa pentru eliberarea atestatului de producător în sumă de 10 lei, respectiv taxa pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol în sumă de 10 lei.
Art. 24. Persoanele a căror activitate comercială se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia
naţională – CAEN, care au amplasată unitatea sau standul de comercializare şi care desfăşoară
activitatea economică în aria administrativ-teritorială a comunei General Berthelot, datorează bugetului

local al unităţii administrativ-teritoriale, după caz, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor
respective, în sumă de:
a) 150 lei, pentru o suprafaţă de până la 50 m², inclusiv;
b) 350 lei, pentru o suprafaţă între 51 m² şi 100 m², inclusiv;
c) 550 lei, pentru o suprafaţă între 101 m² şi 150 m², inclusiv;
d) 750 lei, pentru o suprafaţă între 151 m² şi 200 m², inclusiv;
e) 1000 lei, pentru o suprafaţă între 201 m² şi 250 m², inclusiv;
f) 1300 lei, pentru o suprafaţă între 251 m² şi 300 m², inclusiv;
g) 1500 lei, pentru o suprafaţă între 301 m² şi 350 m², inclusiv;
h) 2000 lei, pentru o suprafaţă între 351 m² şi 400 m², inclusiv;
i) 2500 lei, pentru o suprafaţă între 401 m² şi 450 m², inclusiv;
j) 3000 lei, pentru o suprafaţă între 451 m² şi 500 m², inclusiv;
k) 5000 lei, pentru o suprafaţă mai mare de 500 m².
Pentru eliberarea unei autorizaţii în vederea desfăşurării unei activităţi economice se stabilește o
taxa de 13 lei.
l)
Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în
curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1).
E. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI
PUBLICITATE
a) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Art.25. –(1) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se datorează bugetului local al comunei
General Berthelot, de către contribuabilii prevăzuţi la art. 477 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind
codul fiscal, care prestează serviciile de reclamă şi publicitate în aria administrativ-teritorială a comunei
General Berthelot şi se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 477 din Legea nr. 227/2015 privind codul
fiscal cal, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă
scrise şi audiovizuale şi a situaţiilor de scutire de la plată a acestei taxe, prevăzute la art. 479 din Legea
nr. 227/2015 privind codul fiscal.
(2) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% la
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
(3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de
10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi
publicitate.
b) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Art.26. (1) Taxa anuală pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se datorează bugetului local
al comunei General Berthelot, de către contribuabilii prevăzuţi la art. 478 alin. 1 din Legea nr. 227/2015
privind codul fiscal, care au amplasate panouri, afişaje sau structuri de afişaje în aria administrativteritorială a comunei General Berthelot şi se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 478 din Legea nr.
227/2015 privind codul fiscal, cu excepţia cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477 din Legea
nr. 227/2015 privind codul fiscal şi a situaţiilor de scutire de la plată a acestei taxe, prevăzute la art. 479
din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
(2) 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 prevăzută mai jos, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de
30 lei;
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi
publicitate, suma este de 20 lei.
(3) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale,
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
F. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 27. (1) Impozitul pe spectacole se datorează bugetului local al unităţii administrativteritoriale, de către contribuabilii prevăzuţi la art. 480 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind codul
fiscal, care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în aria
administrativ-teritorială a comunei General Berthelot şi se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 480-481
din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
(2) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează:
a) de 0,5% în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă 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;
b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
(3)Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite
de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea
vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4)Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în
care a avut loc spectacolul.
G. ALTE TAXE LOCALE
Art. 28. (1) Toate persoanele fizice şi juridice care utilizează locurile publice ce fac parte din
domeniul public al comunei General Berthelot, reprezentat de trotuare şi drumuri publice în scopul
realizării unor activităţi de comerţ ori prestări servicii din care se obţin venituri, datorează bugetului
local al comunei General Berthelot o taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice, conform
tabelului următor:
Vehiculul
-Sumacăruţe (atelaje)
15 lei/buc
autoturisme
25 lei/buc
autoturisme cu remorcă
30 lei/buc
autocamioane
50 lei/buc
autocamioane cu remorcă
60 lei/buc
tractoare cu remorcă
40 lei/buc
(2) Se aprobă procedura de ocupare a domeniului public şi de plată a taxei de la alin. 1, după cum
urmează : Declararea şi achitarea acestei taxe se face în condiţiile prezentului aliniat. După obţinerea
avizului/acordului pentru utilizarea locurilor publice, eliberat de primarul comunei General Berthelot şi
materializat într-un act juridic încheiat în baza unei cereri a solicitantului, contribuabilii au obligaţia să
achite taxa, dupa prezentarea autorizației de funcționare, a documentelor provenieinței produselor ce fac
obiectul activității de comert..
Art.29. (1) Persoanele fizice sau juridice care utilizează şi ocupă temporar locuri publice de
genul imobilelor constructii, aflate în proprietatea publică a comunei General Berthelot, cu prilejul
organizării de diferite evenimente precum nunţi, botezuri, alte aniversări, înmormântări, simpozioane,
expoziţii cu vânzare şi altele asemenea datorează bugetului local al comunei General Berthelot o taxă al
cărui cuantum este egal cu suma din următorul tabel:
Imobilul
descrierea taxei
suma
Camin cultural
Taxă pentru utilizarea căminului cultural, în vederea
400
General Berthelot
organizării şi desfăşurării unei nunţi
lei/eveniment
Taxă pentru utilizarea căminului cultural, în vederea
300
organizării şi desfăşurării unui botez
lei/eveniment
Taxă pentru utilizarea căminului cultural, în vederea
organizării şi desfăşurării unei pomeni
Taxă pentru utilizarea căminului cultural, în vederea
200
organizării şi desfăşurării altei aniversări decăt nuntă sau
lei/eveniment
botez
Căminele culturale
Taxă pentru utilizarea căminului cultural, în vederea
150

Fărcădin , Tuștea

Caminele culturale
Livezi, Crăguiș

organizării şi desfăşurării unei nunţi
Taxă pentru utilizarea căminului cultural, în vederea
organizării şi desfăşurării unui botez
Taxă pentru utilizarea căminului cultural, în vederea
organizării şi desfăşurării unei pomeni
Taxă pentru utilizarea căminului cultural, în vederea
organizării şi desfăşurării altei aniversări decăt nuntă sau
botez
Taxă pentru utilizarea căminului cultural, în vederea
organizării şi desfăşurării unei nunţi
Taxă pentru utilizarea căminului cultural, în vederea
organizării şi desfăşurării unui botez
Taxă pentru utilizarea căminului cultural, în vederea
organizării şi desfăşurării unei pomeni
Taxă pentru utilizarea căminului cultural, în vederea
organizării şi desfăşurării altei aniversări decăt nuntă sau
botez

lei/eveniment
100
lei/eveniment
100
lei/eveniment
80
lei/eveniment
50
lei/eveniment
50
lei/eveniment

(2) Se aprobă procedura de ocupare a domeniului public şi de plată a taxei de la alin. 1, după cum
urmează : Declararea şi achitarea acestei taxe se face în condiţiile prezentului aliniat. După obţinerea
avizului/acordului pentru utilizarea imobilului, eliberat de primarul comunei General Berthelot şi
materializat într-un act juridic încheiat în baza unei cereri a solicitantului, contribuabilii au obligaţia ca
cel mai târziu în ziua următoare să depună la sediul Primariei, declaraţia de impunere pentru utilizarea
imobilului, conform modelului din anexa la prezenta hotărâre şi documente justificative. Taxa se
datorează anticipat şi se plăteşte în momentul depunerii declaraţiei, pentru eveniment ori pentru toată
perioada pentru care se solicită şi se aprobă ocuparea şi utilizarea locurilor publice. Pentru neachitarea
taxei la scadenţă, se datorează accesorii, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 30. (1) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum
de 500 lei.
(2) Majorarea prevăzută la art.486 alin. 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se
stabileşte pentru anul 2016, la 50% din valoarea prevăzută la alin. 1:
Art. 31. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileşte o taxă de 30 lei.
Art. 32. (1) Sumele provenite din taxele prevăzute la art. 28-34 din prezenta hotărăre constituie
venituri proprii ale bugetului local al comunei General Berthelot.
(2) Taxele menţionate la alin. 1 nu se datorează în acele situaţii în care se plăteşte o chirie pentru
locurile publice ocupate şi utilizate, care a fost stabilită potrivit legii.
Art. 33. În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului
civil, cu privire la bunuri înregistrate la primăria comunei General Berthelot, impozitele şi taxele locale
aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către
fiduciar la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale General Berthelot, cu respectarea prevederilor
prezentului articol şi a legii, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat
contractul de fiducie.
Art. 34. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2016.
Art. 35. Impozitele şi taxele locale prevăzute de prezenta hotărâre au implicaţiile bugetare
reglementate de art. 494 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
Art. 36. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare pe site-ul
www.primariaberthelot.ro, la panourile de afişaj special amenajate ale Consiliului local al comunei
General Berthelot de la sediul acestuia şi din comună.
Art. 37. Orice prevedere contrară se abrogă începând cu data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
Art. 38. Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri cade în sarcina tuturor
structurilor cu atribuţii specifice din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a celor aflate în
subordinea Consiliului local.
Art. 39. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara,
Secţia Contencios administrativ şi fiscal.

Art. 40. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului
comunei General Berthelot, Compartimentului financiar contabil si achiziții publice.
Art II. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara,
Secţia Contencios administrativ şi fiscal.
Art III. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului
comunei General Berthelot, Compartimentului financiar contabil si achiziții publice și se va afișa la
sediu primăriei și în locurile publice și pe site-ul primăriei.
General Berthelot 31 martie 2016

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
……………………….…………….
Opruț Liviu Alexandru
CONTRASEMNEAZA
S E C R E T A R,
 ………………………….……

Groșan Antoniu
Notă: Prezenta a fost adoptată în şedinţa ordinara a Consiliului local din data de 31martie 2016, prin vot deschis şi a
fost adoptată cu unananimitate de voturi
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ANEXA la HCL nr. 19/2016

IMPOZITUL
pe terenurile aferente construcţiilor situate in intravilanul satului General Berthelot
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Specificaţie

General Berthelot

Rangul
localităţii

Zona

IV

A
B
C
D

Nivelul impozitului
lei/ha
894

IMPOZITUL
pe terenurile aferente construcţiilor situate in intravilanul localităţilor
Crăguiş, Fărcădin, Livezi şi Tuştea
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Specificaţie
Crăguiş, Fărcădin,
Livezi şi Tuştea

Rangul
localităţii

Zona

V

A
B
C
D

Nivelul impozitului
lei/ha
711

Suma stabilită se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie astfel:
 1,10 pentru reşedinţa de comună
 1,00 pentru satele aparţinătoare
Încadrarea pe zone a terenului din intravilan:
Zona A – satul General Berthelot
Zona B – satele Fărcădin și Tuștea
Zona C – satele Crăguiș și Livezi
ZONELE I,II III echivalente zonelor A,B,C

Zona în
cadrul
localitii
A
B
C

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
0

1

2

3

4
711
569
427
9

- lei/ha 5
569
427
284

D

278

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Specificaţie

General Berthelot

Specificaţie

Crăguiş, Fărcădin, Livezi şi Tuştea

141

Rangul localităţii

Zona

IV

A
B
C
D

Rangul localităţii

Zona

V

A
B
C
D

Incadrarea pe zone a terenului extravilan
Satul General Berthelot
Zona A : Pe partea stângă cum se intra în sat dinspre Haţeg de la terenul arabil al
Bisericii Ortodoxe până la intrarea în satul General Berthelot
Zona B : Pe partea stângă cum se intra în sat dinspre Haţeg de la Drumul Nălaţiului până
la terenul Academiei Române
Zona C : Pe partea stângă cum se intra în comună dinspre Haţeg de la de la limita de
hotar cu oraşul Haţeg până la Drumul Nălaţiului
Zona D : Tot ce este în dreapta şoselei cum se intra în comună dinspre Haţeg precum şi
terenul de pe deal
Satul Crăguiş – Fărcădin - Livezi
Zona A : Terenul din locurile numite Prundu şi Zăvoi(cuprinse între primul canal râul
Galnea până la Drumul Bălţii)
Zona B : Terenul din locurile numite Cigru din Jos( cuprins între Drumul Luncii şi râul
Galbena până la Drumul Grofului)
Zona C : Terenul din locurile numite Cigru, Obreje, Luncă, Buduroni
Zona D : Terenul din locurile numite Baltă Crângu, Copaci, Lăscuş precum si terenul de
pe deal
Satul Tuştea
Zona A : Terenul din locurile numite Luncă, Măgurele şi terenul de pe partea stângă cum
se intra în sat dinspre Haţeg până în sat
Zona B : Terenul din locurile numite Câmpşoare , La Apă
Zona C : Terenul din locurile numite Undeţe, Şăş Obreje
Zona D : Terenul din locurile numite Baltă Holdele Lungi, Puianu, Părău precum si
terenul de pe deal
Încadrarea pe zone a terenului din intravilan:
Zona A – satul General Berthelot
Zona B – satele Fărcădin și Tuștea
Zona C – satele Crăguiș și Livezi
10

ZONELE I,II III echivalente zonelor A,B,C
ZONELE I,II III echivalente zonelor A,B,C din Anexa 3
Impozitul pentru terenul extravilan
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Categoria de folosință

5.1
6
6.1
7

0
48
0
18

7.1
8

Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetație forestioeră, cu excepția celui
prevăzut la nr.crt.7
Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

8.1
9
10

Teren cu amenajări picicole
Drumuri și căi ferate
Teren neproductiv

26
0
0

Teren cu construcții
Teren arabil
Pășune
Fâneață
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr crt.5.1

Impozit
(lei)
22
42
20
20
48

0
1

General Berthelot 31 martie 2016

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
……………………….…………….
Opruț Liviu Alexandru
CONTRASEMNEAZA
S E C R E T A R,
 ………………………….……

Groșan Antoniu
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