
ROMÂNIA

                
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA RACIU
str. Principală, nr. 455, tel/fax 0345.524020

www.raciu.ro, e-mail: primariaraciu@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
Având în vedere: 
- referatul Compartimentului Contabilitate şi Buget Local, vizând propunerile pentru stabilirea impozitelor

şi taxelor locale pentru anul 2016, înregistrat sub nr. 6129/ 23.10.2015;
- dispozițiile Titlului IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- dispoziţiile HG  44/2004, Partea a II-a, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
- prevederile OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările

ulterioare; 
În temeiul art. 36, alin. 4, lit. c, art. 39, alin. 1, art.45, alin. 6, și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr.

215/2001  privind  administrația  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă stabilirea, la nivelul comunei Raciu, a cuantumului taxelor și impozitelor locale pentru
anul 2016,  conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2  .   Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în
cazul  persoanelor  fizice  şi  juridice,  precum şi  a  impozitului  pe  terenuri  pentru  anul  2016,  la  nivelul
comunei Raciu se stabilesc următoarele zone de impozitare:

 rangul IV, zona A, gospodăriile din satul Raciu (sat de reședință al comunei);
 rangul V, zona A, gospodăriile aflate de-a lungul DN 72 și a DJ 702 B din satul Șuța Seacă;
 rangul V, zona B, gospodăriile aflate de-a lungul străzilor Deal Șuța, Pascale și Pantilin;
 rangul V, zona B, gospodăriile din satul Siliștea. 

Art. 3 Pentru determinarea impozitului pe terenul extravilan pentru anul 2016, la nivelul comunei Raciu se
stabilesc următoarele zone de impozitare:

  zona A, terenurile situate în punctul ”Valea lui Stoica”;
 zona B, celelalte terenuri situate în extravilanul comunei Raciu.

Art. 4. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren si mijloace de transport, datorat pentru
întregul an de către contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o
bonificație de 10%, iar pentru contribuabilii persoane juridice o bonificație de 5%.
Art. 5.Se aprobă lista facilităților fiscale acordate contribuabililor, potrivit anexei nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 6  .   Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității și Compartimentul de
contabilitate și buget local, iar pentru aducerea ei la cunoștința publică, secretarul comunei.
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