
JUDETUL DAMBVITA
COMUNA RACIU
BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE
NR.  7187 /13.12.2017

RAPORT DE FUNDAMENTARE
al proiectului privind propunerea de  stabilire a impozitelor şi taxelor locale pentru anul

2018

Prin expunerea de motive, Primarul Comunei Raciu propune elaborarea unui proiect de hotarare
cu privire la privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2018, precum si a unor
taxe  speciale,  pentru  asigurarea  veniturilor  proprii  ale  bugetului  local  al  comunei  Raciu   in
scopul finantarii cheltuielilor publice locale.

 Impozitele  si  taxele  locale  sunt  reglementate  de  Legea  nr.  227/08.09.2015 privind Codul
fiscal, Titlul  IX  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  si  constituie  venituri  proprii  ale
bugetelor unitatilor administrativ teritoriale (conform art. 494), avand ca surse:

 impozitul/taxa pe cladiri,

 impozitul/taxa pe teren, 

 impozitul pe mijloace de transport, 

 taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, 

 taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, 

 impozitul pe spectacole,

 taxe speciale, 

 taxe judiciare de timbru, 

 alte taxe locale.

 Sanctiuni
Ca exceptie, cota de 40% din veniturile provenite din impozitul pe mijloacele de transport mai 
mari de 12 tone constituie venit al bugetului judetean si se poate utiliza  exclusiv pentru lucrari 
de intretinere, modernizare, reabilitare si construire  a drumurilor judetene.
 Potrivit art. 489, alin( 1) si (2), Consiliul Local al comunei, la propunerea autorităţii executive, 
poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute in prezentul titlu, in funcţie 
de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, 
cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c)- taxele judiciare si extrajudiciare de
timbru.

          (2) Cotele adiţionale stabilite nu pot fi  mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime
stabilite in prezentul titlu.
  Analizand situatia incasarii veniturilor proprii ale bugetului local si tinand cont de posibilitatile
reale de incasare a debitelor,  propun Consiliului Local pentru anul 2018,  aprobarea nivelurilor
impozitelor si taxelor locale cu urmatoarele modificari;

1. Majorarea cotei pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice de la
cota de 0.12% la cota de 0.13%, (art.457 alin. 1). 



2. Majorarea cotei pentru terenurile cu constructii amplasate in intravilan aflate in proprietatea
persoanelor fizice de la cota de 1050 la 1500 pentru rangul IV si de la cota de 850 la cota
de 1350 pentru rangul V, (art.465 alin. 2).

3. In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registru agricol  la alta categorie de
folosinta  decat cea de terenuri cu constructii si datorita faptului ca nu se mai tine cont de
impozitarea  a primii  400 mp ca si  teren cu constructii,  se stabileste  procentul  de  50%
asupra valorilor din Codul fiscal, (art.465 alin. 4).

4. In cazul unui teren amplasat in extravilan, se aplica un procent de  14 % fata de valorile
maxime stabilite in Codul fiscal, (art.465 alin. 7).

5. Majorarea  cu  20% fata  de  valorile  stabilite  de  lege  pentru  impozitul  pe  mijloace  de
transport cu tractiune mecanica, (art. 470, alin 2).

6. Majorarea  cu  10% fata  de  valorile  stabilite  de  lege,  pentru  impozitul  mijloacelor  de
transport  mai  mari  de  12  tone,  respectiv  combinatii  de  autovehicule  sau  autovehicul
articulat sau tren  rutier,(art.470 alin. 5 si 6).

7. Majorarea  impozitului  cu  20% fata  de  valorile  stabilite  de  lege,  pentru  remorci,
semiremorci sau rulote, ,(art.470 alin. 7). 

8. Majorarea  taxei  cu  20%,  procent aplicat  la  valorile  maxime  stabilite  de  lege,  pentru
eliberarea certificatelor de urbanism.

9. Taxa pentru eliberarea autorzatiei de foraje sau excavari se stabileste in suma de 5 lei /mp.
10. Pentru plata cu anticipatie a impozitelor pe cladiri, teren si mijloace de transport datorate

pentru  intregul  an  de  catre  contribuabili,  pana  la  data  de  31  martie  inclusiv,  a  anului
respectiv, se acorda bonificatie de 10% pentru persoanele fizice si 5% pentru persoanele
juridice.

11. Impozitele  pe cladiri,  teren si  mijloace de transport  datorate  de contribuabili  se platesc
anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

  11. Stabilirea plafonului obligatiilor  fiscale restante care vor fi afisate semestrial  pe site-ul
Primariei  Comunei  Raciu  (art.  162,  alin  2,  pct  b,  din  Legea  nr.  207/2015 privind  Codul  de
Procedura Fiscala):
      - in cazul persoanelor fizice pentru sume restante mai mari de 500 lei;
      - in cazul persoanelor juridice pentru sume restante mai mari de 1000 lei;
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