
            ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

   COMUNA BEZDEAD 

            PRIMAR 

 

P R O I E C T – H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal  2016 

 

 

 

Având în vedere:  

- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 

- Prevederile  Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificareile si 

completarile ulterioare;  

.          În temeiul art.45 alin.(6) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, 

cu modificarile şi completarile ulterioare 

 

 

P R O P U N 

 

 

Art.1  (1)Pentru anul fiscal 2016 valorile impozabile, impozitele şi taxele locale 

stabilite în sumă fixă, impozitele şi taxele locale prevăzute  între limite(minimă şi maximă) se 

stabilesc  conform Anexei 1, care face parte integranta din prezentul. 

           (2) În cazul impozitului pe clădiri și a taxei pe clădiri, cotele de impozitare  

se stabilesc astfel: 

 a)  cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 ,, Pentru clădirile 

rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a 

clădirii,, se stabileşte la 0,1 %; 

                      b)  cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015,, Pentru clădirile 

nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% 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,, se stabileste la 1%. 

  c) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 ,, Pentru clădirile 

rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri 

se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a 

clădirii,, se stabileşte la 0,1 %; 

d) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 ,, Pentru clădirile 

nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% -1,3%, inclusiv,  asupra 

valorii impozabile a clădirii,, se stabileşte la 1 %; 

 



            (3) În cazul taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate,  cota prevăzută 

la art.477 alin.(5) din Legea nr.227/2015, se stabileşte la 2 %; 
 

Art.2  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a 

impozitului asupra mijloacelor de transport, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv,  datorate pe 

întregul an de către contribuabili(persoane fizice și persoane juridice), se acorda o bonificaţie de: 

a) în cazul impozitului pe clădiri – conform art.462, alin.(2) -  10%; 

b) în cazul impozitului pe teren – conform art.467, alin.(2) -  10% 

c) în cazul impozitului pe  mijloacele de transport – conform art.472, alin.(2) –

10% 

Art.3  Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru 

anul fiscal 2012 se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârile Consiliului Local al 

comunei Bezdead, judeţul Dâmboviţa. 

                     Art.4   Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru 

cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice.                 

                     Art.5  Cu înregistrarea, transmiterea şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare a 

hotărârii ce urmează a fi adoptate  se obligă  secretarul comunei . 
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