JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

-Proiect -

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018
Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în discuţie:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 55.838/27.11.2017 al Direcţiei Impozite și Taxe Locale,
Direcţiei Administraţie Publică Locală, Direcţiei Dezvoltare Locală, Direcţiei Tehnice,
Arhitectului Șef, Servicului Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentului
Autorizare Activităţi Economice;
Văzând prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 209/2017 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
aplicabile în anul fiscal 2018, se modifică și se completează astfel:
1. Litera D și E din Anexa nr. 3 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se modifică și vor avea
următorul cuprins:
Impozitul pe mijloacele de transport:
”D. Pentru autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată
egală sau mai mare de 12 tone:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I

două axe
1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor (oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru
pneumatică sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute
0

142

II

III

2
Masa de cel puţin 13 tone, dar
3
Masa de cel puţin 14 tone, dar
4
Masa de cel puţin 15 tone, dar
5
Masa de cel puţin 18 tone
trei axe
1
Masa de cel puţin 15 tone, dar
2
Masa de cel puţin 17 tone, dar
3
Masa de cel puţin 19 tone, dar
4
Masa de cel puţin 21 tone, dar
5
Masa de cel puţin 23 tone, dar
6
Masa de cel puţin 25 tone, dar
7
Masa de cel puţin 26 tone
patru axe
1
Masa de cel puţin 23 tone, dar
2
Masa de cel puţin 25 tone, dar
3
Masa de cel puţin 27 tone, dar
4
Masa de cel puţin 29 tone, dar
5
Masa de cel puţin 31 tone, dar
6
Masa de cel puţin 32 tone

mai mică de 14 tone
mai mică de 15 tone
mai mică de 18 tone

142
395
555
555

395
555
1.257
1.257

mai mică de 17 tone
mai mică de 19 tone
mai mică de 21 tone
mai mică de 23 tone
mai mică de 25 tone
mai mică de 26 tone

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1.583
1.583
1.583

mai mică de
mai mică de
mai mică de
mai mică de
mai mică de

661
670
1046
1.661
1.661
1.661

670
1046
1.661
2.464
2.464
2.464

25 tone
27 tone
29 tone
31 tone
32 tone

E. Pentru combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier,
de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă
I

II

III

IV

2+1 axe
1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9
Masa de cel puţin 28 tone
2+2 axe
1
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9
Masa de cel puţin 38 tone
2+3 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru
pneumatică sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute
0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1.408
1.408

138
321
528
775
936
1.537
2.133
2.133
2.133

321
528
775
936
1.537
2.133
3.239
3.239
3.239

1.698
2.363
2.363

2.363
3.211
3.211

1.500
2.083
2.881
2.881

2.083
2.881
4.262
4.262

V

3+3 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone

853
1.032
1.542
1.542

1.032
1.542
2.454
2.454

”
2. Titlul Anexei nr. 5 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se modifică și va avea
următorul cuprins:
” Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcţii”
3. Titlul Anexei nr. 6 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se modifică și va avea
următorul cuprins:
” Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință
decât cea de terenuri cu construcţii”

4. Litera a) de la pct. 1 din Anexa nr. 10 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se abrogă.
5. Art. 9 alin. (3) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, se modifică și va avea
următorul cuprins:
”(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii, datorată de persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN
561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte
activităţi recreative şi distractive, este prevăzută în Anexa nr. 8”
6. Anexa nr. 1 la HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, după Art. 16 se introduce Art. 17, cu
următorul cuprins:
Art. 17 Cotele adiționale la impozitele și taxele locale, se stabilesc astfel:
a) 20% în cazul impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele fizice și
persoanele juridice;
b) 20% în cazul impozitului/taxei pe terenuri datorat de către persoanele fizice și
persoanele juridice;
c) 20% în cazul impozitului pe mijloacele de transport datorat de către persoanele
fizice și persoanele juridice;
d) 20% în cazul impozitului pe spectacole prevăzut la Art. 5, datorat de către
persoanele fizice și persoanele juridice;
e) 25% în cazul taxelor pentru serviciile de reclamă şi publicitate, prevăzute la Art. 6,
datorate de către persoanele fizice și persoanele juridice;
f) 50% în cazul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism, prevăzută la pct. 1
din Anexa nr. 7, datorată de către persoanele fizice și persoanele juridice;
g) 25% în cazul celorlalte taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a
autorizaţiilor prevăzute la pct. 2 - 14 din Anexa nr. 7, datorate de către persoanele
fizice și persoanele juridice;
h) 25% în cazul taxelor prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 din Anexa nr. 9, datorată de către
persoanele fizice și persoanele juridice, cu excepția taxei pentru circulaţia
autovehiculelor/utilajelor/remorcilor/semiremorcilor pe arterele unde au fost

instituite restricţii de tonaj din zona centrală pentru care cota adițională este de
50%;
i) 50% în cazul taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice prevăzute la
pct. 5 din Anexa nr. 9, datorată de către persoanele fizice și persoanele juridice;
j) 50% în cazul taxei pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare, prevăzută
la Art. 9 alin. (1);
k) 25% în cazul taxei pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, prevăzută
la Art. 9 alin. (2);
l) 10% în cazul taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii, datorată de persoanele a căror activitate este înregistrată în
grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, prevăzută la Art 9. alin.
(3);
m) 20% în cazul taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă,
prevăzută la Art. 13,
criteriul avut în vedere fiind necesitățile bugetare locale pentru susținerea programelor
de dezvoltare economico-socială și de mediu ale municipiului.
Art. II Primarul Municipiului Piteşti și Direcția Impozite și Taxe Locale,
Direcția Admistrație Publică Locală, Direcția Tehnică, Arhitectul Șef, Serviciul
Urbanism și Autorizații de Construire, Direcția Dezvoltare Locală, Compartiment
Autorizare Activități Economice, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Piteşti, Direcția pentru Evidenţa Persoanelor a Municipiului Piteşti,
Direcția de Sănătate Publică Argeş vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum şi Consiliului Judeţean Argeş,
Administraţiei Județene a Finanţelor Publice Argeș și Direcției de Sănătate Publică
Argeş, de către Secretarul Municipiului Piteşti.
Hotărârea va fi publicată în „Informaţia Piteştenilor”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Proiectul de hotărâre este legal
Secretar,
Andrei-Cătălin Călugăru

Piteşti
Nr.
din

2017

JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI
DIRECŢIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECŢIA DEZVOLTARE LOCALĂ
DIRECŢIA TEHNICĂ
ARHITECT ȘEF
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE
CONSTRUIRE
COMPARTIMENTUL AUTORIZARE
ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Nr. 55.838 / 27.11.2017

RAPORT
pentru modificarea și completarea HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018

În conformitate cu prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei
taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei
anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de
către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice. Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a
consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.
Prin art. 6 din OUG nr. 8 din 23 martie 2016, lit. e) a art. 495 a fost modificată
astfel: prevederile art. 491 se aplică începând cu 1 ianuarie 2017, pentru stabilirea
nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, utilizând rata pozitivă a
inflaţiei înregistrată pentru anul 2016.
Pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
(http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/Rata_inflatiei_2016.pdf)
este
postat
un
comunicat al Institutului Național de Statistică din care rezultă că rata inflației pentru
anul 2016 este -1,5%.
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.
139/27.04.2017 au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2018,
nivelul acestora fiind stabilit la același nivel cu cel al impozitelor şi taxelor locale pentru
anul fiscal 2017. Menționăm că impozitele și taxele locale din anul fiscal 2017 au fost
stabilite la același nivel cu cel din anul 2016.

La adoptarea HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul fiscal 2018 au fost avute în vedere prevederile din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la
acea dată.
Ulterior au fost aduse o serie de modificări ale Codului fiscal, care vor intra in
vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018, astfel:
a) prin Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
778/2.10.2017) a fost modificat modul de stabilire a impozitului pe terenul
amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosință decât cea de terenuri cu construcții, în suprafață de până la 400 m², în
sensul că această suprafață se va impozita conform categoriei de folosință;
b) prin Legea 209/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
875/7.11.2017) a fost completată lista scutirilor pentru care nu se datorează
impozit/taxă pe clădiri, prevăzută la art., 456 alin. (1) din Codul fiscal, cu
clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice,
indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au
fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor
Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, cu excepția încăperilor care sunt folosite
pentru activități economice;
c) prin Legea 209/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, a fost completată lista scutirilor pentru care nu se
datorează impozit/taxă pe teren, prevăzută la art., 464 alin. (1) din Codul fiscal,
cu suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca
monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin.
(1) indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu
excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;
d) prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
885/10.11.2017) a fost actualizat nivelul impozitului pe mijloacele de transport
de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform ratei de
schimb a monedei euro (1 euro= 4,5878 lei), astfel cum a fost publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2017, în vederea
respectării prevederilor Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri;
e) prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, situația unei părți semnificative a veniturilor bugetului
local cu titlu de cote defalcate din impozitul pe venit, este incertă de anul viitor,
în contextul reducerii impozitului pe venit de la 16% la 10% și implicit a
sumelor colectate la acest titlu de venit.
În conformitate cu prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea deliberativă a administrației
publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la
impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de următoarele criterii:
economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale.

Cotele adiționale stabilite nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime
stabilite în Codul fiscal, iar criteriile se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a
administrației publice locale.
Față de cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre în forma
prezentată de inițiator, prin care se propune stabilirea unor cote adiționale la impozitele
și taxele locale în conformitate cu prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, criteriul avut în vedere fiind
necesitățile bugetare locale pentru susținerea programelor de dezvoltare economicosocială și de mediu ale municipiului.

Director Executiv
Direcția Impozite și Taxe Locale,
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Director Executiv
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Șef Serviciu
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