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H O T Ă R Â R E A

NR. 10

privind stabilirea de impozite şi taxe locale pentru anul 2015
În conformitate cu prevederile:
Titlului IX „Impozite şi taxe locale”, art. 258 alin. 2, 4 şi 6, art. 267 alin. 1, 2,
4, 7, 11, 12 şi 13, art. 268 alin. 1, 2, 3, 4 şi 5, art. 271 alin. 2, art. 275 alin. 2, art. 287
şi art. 288 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, modificat şi completat, ale
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004, modificate şi completate
şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile începând cu anul 2013 şi ale art. 176 din Ordonanţa Guvernului
României nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată;
art. 8 alin. 2 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „b”, şi alin. 4 lit. „c”, art. 45 alin. 1 şi
2 lit. „c” şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
Consiliul local al comunei Vutcani, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară;
H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. – Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează
prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii determinată conform
art. 251 din Codul fiscal.

Art. 2. – Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice se
calculează prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată
în contabilitatea acestora.
Art. 3. – Pentru determinarea valorilor impozabile ale clădirilor proprietatea
persoanelor fizice, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul localităţilor componente
ale comunei Vutcani, toate clădirile şi terenurile din localitatea Vutcani vor fi
impozitate ca făcând parte din zona „B” iar cele din localităţile Mălăieşti şi PoştaElan ca făcând parte din zona „A”.
- la nivelurile calculate astfel, se vor aplica următorii coeficienţi de
corecţie pozitivă:
a. Vutcani, rangul IV, zona „B”, coeficient 1,05;
b. Mălăieşti, rangul V, zona „A”, coeficient 1,05;
c. Poşta-Elan, rangul V, zona „A”, coeficient 1,05.
Art. 4. – Impozitul pe terenurile cu construcţii, proprietatea contribuabililor,
situat în intravilanul localităţilor comunei Vutcani se stabileşte în sumă fixă pe metru
pătrat, astfel:
- Vutcani = 711 lei/ha;
- Mălăieşti = 711 lei/ha;
- Poşta-Elan = 711 lei/ha.
- Pentru terenurile situate în intravilanul localităţilor comunei Vutcani,
înregistrate în registrele agricole la altă categorie de folosinţă decât cea de „curţi,
construcţii” impozitul se calculează astfel:
- arabil
= 15 lei/ha;
- păşuni
= 13 lei/ha;
- fâneţe
= 13 lei/ha;
- vii
= 19 lei/ha;
- livezi
= 28 lei/ha;
- păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră = 15 lei/ha
- Pentru terenurile situate în extravilanul localităţilor comunei Vutcani,
impozitul se calculează astfel:
- teren cu construcţii = 22 lei/ha;
- arabil
= 42 lei/ha;
- păşuni şi fâneţe
= 20 lei/ha;
- vii pe rod
= 48 lei/ha;
- livezi
= 48 lei/ha;
- păduri
= 8 lei/ha;
- teren cu amenajări piscicole = 26 lei/ha.
Art. 5. – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi a taxei auto,
datorată pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie 2015,
se acordă o bonificaţie de 5 %.
Art. 6. – Sunt scutite de plata impozitului pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de
transport, persoanele prevăzute la art. 284 şi 285 din Legea nr. 571/2003, privind
Codul fiscal, cu modificările ulterioare.
- Sunt scutite de plata impozitului pe terenul din extravilan, în suprafaţă
de până la 5 ha, veteranii de război, văduvele de război precum şi văduvele
nerecăsătorite ale veteranilor de război.

Art. 7. – Impozitele şi taxele pe clădirile şi terenurile dobândite în cursul
anului, indiferent sub ce formă, se impun cu începere de la data de întâi a lunii
următoare celei în care acestea au fost dobândite, impozitele calculându-se
proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului.
Art. 8. – Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, contribuabilii
datorează taxe diferenţiate după cum urmează:
a. – Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa de teren
pentru care se solicită:
- până la 150 m.p.
= 3 lei
- între 151 m.p. şi 250 m.p. inclusiv
= 3,50 lei
- între 251 m.p. şi 500 m.p. inclusiv
= 4 lei
- între 501 m.p. şi 750 m.p. inclusiv
= 5 lei
- între 751 m.p. şi 1.000 m.p. inclusiv = 7 lei
- peste 1.000 m.p. = 7 lei + 0,01 lei/m.p. pentru ceea ce depăşeşte 1.000
m.p.
b. – Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru clădirile cu destinaţie de
locuinţă şi anexe gospodăreşti, clădiri cu destinaţia de spaţii comerciale şi depozite de
cereale şi materiale de construcţii, taxa este de 0,5 % din valoarea autorizată a
lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora.
c. – Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, pentru fiecare m.p. taxa
este de 5 lei.
d. – Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete,
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 5 lei
pentru fiecare m.p. de suprafaţă ocupată de construcţie.
e. – 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 10 lei pentru fiecare racord.
f. – Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către primar este de 10
lei.
g. – Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este
de 5 lei.
h. – Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a
construcţiilor şi a amenajărilor, taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a
acestora. În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu
suprafaţa construită a clădirii supuse demolării.
i. – Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de
construire taxa este de 30 % din valoarea taxei iniţiale.
Art. 9. – Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare = 15 lei
- Pentru eliberarea atestatului de producător = 40 lei.
- Pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
vegetal = 50 lei.
- Pentru eliberarea de copii heliografe de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri deţinute de consiliul local taxe este de 15 lei.
- Pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică taxa este de 100 lei.

Art. 10. – Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de
reclamă şi publicitate datorează pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj,
panouri sau alte asemenea mijloace publicitare o taxă anuală de 2 % din valoarea
serviciilor de reclamă şi publicitate.
Art. 11. – 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 astfel:
- pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa anuală se
stabileşte în funcţie de dimensiunea acestora şi este de 20 lei pentru fiecare m.p. sau
fracţiune de m.p.
- pentru oricare alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate taxe este de 15 lei pentru fiecare m.p. sau fracţiune de m.p.
Art. 12. - Contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de
videotecă şi discotecă datorează o taxă zilnică de:
- 0,50 lei pentru fiecare m.p. de spaţiu folosit pentru videotecă;
- 0,50 lei pentru fiecare m.p. de spaţiu folosit pentru discotecă.
- Pentru organizarea de nunţi şi cumetrii în sala de spectacole a căminului
cultural Vutcani se datorează o taxă de 800 lei pentru fiecare eveniment.
Art. 13. – Persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar sau permanent
locuri publice, altele decât cele din târguri, precum şi suprafeţele din faţa magazinelor
sau atelierelor de prestări de servicii, după caz, datorează următoarele taxe:
a. pentru vânzarea de produse ori prestări de servicii diverse, de fiecare
m.p. = 5 lei;
b. pentru depozitarea de diverse materiale,de fiecare m.p.= 5 lei
c. pentru confecţionarea de produse, de fiecare m.p. = 5 lei.
Art. 14. – Pentru vizitarea muzeului sătesc se instituie o taxă zilnică de 0,50 lei
pentru fiecare persoană. Elevii şi studenţii beneficiază de gratuitate.
Art. 15. – Taxa anuală pentru deţinerea de vehicule lente este de :
- pentru tractor cu pneuri = 20 lei;
- încărcător cu o cupă, pe pneuri = 10 lei.
Art. 16. – Taxa anuală pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este de 3 lei
pentru fiecare familie.
Art. 17. – Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune animală care
aparţin contribuabililor, se stabileşte anual, pentru fiecare mijloc de transport, după
cum urmează:
a. căruţă cu un cal
= 5,00 lei;
b. căruţă cu 2 cai
= 10,00 lei;
c. car cu boi
= 15,00 lei.
Art. 18. - Pentru închirierea utilajelor din dotarea Primăriei comunei Vutcani
în vederea executării lucrărilor de refacere drumuri şi şanţuri, transport materiale de
construcţii şi lemnos şi alte lucrări, de către persoane fizice şi juridice, se stabilesc
următoarele taxe:
- pentru închirierea buldoexcavatorului = 220 lei/oră de funcţionare;
- pentru închirierea autogrederului
= 220 lei/oră de funcţionare;
- pentru închirierea tractorului cu remorcă = 100 lei/oră de funcţionare;
- pentru închirierea tractorului cu cisternă = 150 lei/oră de funcţionare.

Art. 19. – Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale
administrativă este de 500 lei.
Art. 20. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Cu data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului local Vutcani
nr. 1 din 30 ianuarie 2015, privind stabilirea de impozite şi taxe locale pentru anul
2015.
Art. 21. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarului comunei Vutcani şi serviciului de contabilitate din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului.
Art. 22. – Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Vaslui în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică
prin grija secretarului comunei Vutcani.

Dată astăzi, 4 martie 2015, la Vutcani.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Eugen Andrunache
Difuzare:
1 ex. la dosarul de şedinţă
1 ex. la primar
1 ex. la Instituţia Prefectului - jud. Vaslui
1 ex. contabilitate
1 ex. afişare

Contrasemnează:
Secretarul comunei Vutcani,
Titi Bojian-Andrunache

