
 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.3 
DIN 09.01.2019 

 
privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND, județul Arad, întrunit în ședința ordinară din 
data de 09.01.2019  
Având în vedere: 
-Prevederile art. 491 şi cele ale Titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, 
actualizată; 
-Prevederile H.G. nr.1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015, privind Codul fiscal, actualizată; 
-raportul de specialitate întocmit de d-na Chiș Codruța, inspector în cadrul biroului financiar-
contabil; 
-expunerea de motive a Primarului comunei Șimand; 
-prevederile art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27 şi art. 30 ale Legii nr.    273/ 
2006, privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art.36 alin. (4) litera (c) din legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-avizele comisiilor de specialitate; 
-votul „pentru” a 10 consilieri din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri;  

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. -  Se  stabilesc  impozitele şi taxele locale pentru anul 2019, după cum urmează:  
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi 

taxele locale pentru anul 2019, constituind anexa  nr. 1 la prezenta hotărâre; 
b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal 

(impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se 
stabileşte la 0,1 %; 

c) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal 
(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,5 %; 

d) cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal 
(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din 
domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %; 

e) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal 
(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi fi calculată conform 
prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %; 

f) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal 
(impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,2 %; 

g) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal 
(impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 
1,5%; 
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În aceeaşi situaţie se regăsesc şi contribuabilii care au dobândit clădiri şi construcţii 
după data de 01.01.2015. 

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin. 1, se consideră reevaluate clădirile şi 
construcţiile speciale numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor 
existente de natura clădirilor, cu excepţia celor dobândite după data de 01.01.2015. 

h) cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal 
(impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,5 %; 

 i) cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal 
(impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%; 

j) cota prevăzută la art.470 alin.(2) şi alin (7) din Legea 227/2015, privind Codul fiscal 
impozitul pe mijloacele de  transport, se stabileşte la 10%; 

k) cota prevăzută la art. 470  alin. (3) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal 
(reducere impozit pentru mijloacele de transport hibride), se stabileşte la 50 %; 

l)cota prevăzută la art.474 alin.(2) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal(taxa 
pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală), este egală cu 50% din taxa 
stabilită conform art.474 alin. (1); 

m) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru prelungirea 
certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %; 

n) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal (taxa 
pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - 
anexă), se stabileşte la 0,5 %; 

o) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal (taxa 
pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit. 
l), se stabileşte la 1 %; 

p) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal (taxa 
pentru prelungirea autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 %; 

r) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal (taxa 
pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se 
stabileşte la 0,1 %; 

s) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal 
(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), se 
stabileşte la 3%; 

ş) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileşte 
la 2%; 

t) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal (taxa 
pentru serviciile de reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%; 

ţ) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal 
(impozitul în cazul unui spectacol 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), se stabileşte la 2 %; 

u) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 227/2015, privind Codul 
fiscal (impozitul în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se 
stabileşte la 5 %; 

Art.2. - Bonificaţia prevăzută la art.462 alin. (2), din Legea nr. 227/2015, privind Codul 
fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 % (pentru persoane fizice). 

- Bonificaţia prevăzută la art. 467 alin. (2), din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal 
se stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 % (pentru persoane fizice). 



 Art. 3.  - a) Pentru anul 2019, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de 
impozitare, se ajustează cu cote adiţionale în conformitate cu art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015, privind Codul fiscal, astfel: 

a1) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale se 
ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 15%; 

a2) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare 
impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se ajustează prin 
aplicarea cotei adiţionale de 20%; 

b) Se aprobă cuantumul valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor prevăzute în Anexa 
nr. 1, stabilite conform prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, privind Codul 
fiscal. 

Art.4. - Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
au obligaţia de a depune o declaraţie la Biroul financiar-contabil în cursul anului, ori de câte 
ori apar modificări în caracteristicile (dimensiunile ş.a.) afişajului, în termen de 30 de zile de la 
data apariţiei acestor modificări. Formatul declaraţiei este conform formularelor tipizate pentru 
stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor 
venituri ale bugetelor locale. 

Art.5. - Pentru terenul unităţii administrativ-teritoriale  Şimand se stabileşte: 
- teren intravilan - rang IV, zona A; 
- teren extravilan - rang IV, zona A; 
Art.6. - Potrivit art.30 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, 

actualizată, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, consiliile locale aprobă taxe speciale, al căror cuantum se stabileşte anual. 

Se stabileşte Taxa specială pentru funcţionarea Serviciului de pompieri, după 
cum urmează: 
 

Taxa PSI: 
- persoane fizice - 10 lei / fiecare nr. de casă  de pe raza comunei Şimand  

 
- persoane juridice - societăţi comerciale şi societăţi agricole – 10 lei pentru 

cei care nu dețin în proprietate nici un bun 
- 100 de lei  - pentru cei care dețin în proprietate un bun mobil sau imobil 

 
- întreprinderi individuale şi P.F.A. – 10 lei pentru cei care nu dețin în proprietate 

nici un bun 
- 100 de lei -  pentru cei care dețin în proprietate un bun mobil sau imobil 
 
Se stabileşte Taxa specială pentru paza terenurilor agricole extravilane, 

după cum urmează: 
 
  - persoane fizice - 3 lei/ ha 
  - persoane juridice - 3 lei/ha  

 
 
Se stabileşte Taxa specială de salubrizare,  datorată de persoanele fizice şi 

juridice, care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul S.C. GRUP 
SALUBRITATE URBANA S.A., după cum urmează: 

 
- 5 lei/persoană/lună, în cazul persoanelor fizice, asociaţiilor familiale, cabinetelor 

individuale şi persoanelor fizice independente; 
- 400 lei/tonă, în cazul persoanelor juridice. 



 
 

Art.7. - În cazul altor taxe locale: 
- taxă cununie pentru zile nelucrătoare;  
- taxă salubritate  domeniu public; 
- taxă transport tractor; 
- taxă fax, xerox; 
- taxă  închiriere Cămin Cultural pe raza comunei Şimand; 
- taxă de înregistrare vehicule:tractoare, maşini cu utilaje autopropulsate, remorci, mopede, 
căruţe; 
- taxă piaţă; 
- taxă comerţ stradal;  
- taxă pentru ocuparea temporară a domeniului public; 
- taxă divorţ; 
- taxă vehicole lente; 
- taxă pentru eliberare dovada privind înscrierea unui act de stare civilă; 
-majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora, prevăzute în anexa nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. - Se aprobă anularea creanţelor fiscale, aflate în sold la data de 31.12.2018, mai 
mici de 10 lei inclusiv, conform  art.266 alin.(6) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de 
procedură fiscală. 

Art.9. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei 
Şimand, prin biroul financiar-contabil şi se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţul Arad – Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- birou financiar-contabil; 
- afişare. 

 
               
       Preşedinte de şedinţă,                              Avizat de legalitate, 
             Bodnariu Sorin                                              Secretar Brîndaş Lavinia 

 


