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ROMÂNIA                                                                                                                    VIZAT 

JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                              SECRETAR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI DOLHASCA 

 

 

PROIECT 

HOTĂRAREA 

 nr._din _    privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 
 
 
 
               Consiliul Local al Oraşului Dolhasca ,  

Având în vedere : 

 - Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal; 

-art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal 

 - art.30 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;. 

-  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  80/2013  privind  taxele  judiciare  de  timbru,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- referatul de specialitate întocmit de doamna Jugan Lăcrămioara ,Şef serviciu  Biroului buget, 

financiar, contabilitate , impozite şi taxe locale 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”,  alin. (4) lit. „c”, alin. (9)  şi art. 45 alin.(2) lit.”c” 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, adoptă prezenta 

                                                                  H O T Ă R Â RE  

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 prin indexarea nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015 cu rata 

inflației de 1,34% , constituind Anexa nr.1, care face parte integrantă din 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 

0,08%; 

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  0,2 %; 

d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit 
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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  0,08 %; 

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  1,3%; 

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  0,4 %; 

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.  (3) din Legea  nr.  227/2015  (pentru  mijloacele  de 

transport hibride), se stabileşte la 100 %; 

k) cota prevăzută   la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015  (taxa pentru prelungirea 

certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %; 

l) cota prevăzută  la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei 

autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileşte la 

0,5%; 

m) cota prevăzută   la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015  (taxa pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), se stabileşte la 

1%; 

  n) cota prevăzută   la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015  (taxa pentru prelungirea 

autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 %; 

o) cota prevăzută   la art. 474  alin. (9) din Legea  nr.227/2015  (taxa pentru  eliberarea 

autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0,1 %; 

p) cota prevăzută   la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015  (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%; 

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

2 %; 

s) cota prevăzută   la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă 

şi publicitate), se stabileşte la 1%; 

t) cota prevăzută   la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (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 1 %; 

u) cota prevăzută   la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015  (impozitul în cazul 

oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 1 %; 

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 % . 

- Bonificaţia  prevăzută  la art.467  alin.(2),  din Legea  nr.227/2015  privind  Codul fiscal se 

stabileşte în  cazul impozitului pe teren la  10 % . 

- Bonificaţia  prevăzută  la art.472  alin.(2),  din Legea  nr.227/2015  privind  Codul fiscal se 

stabileşte în  cazul impozitului pe mijlocul de transport la  10 % . 

Art.3. Pentru   anul  2019,   impozitele/taxele   calculate   prin  aplicarea   cotelor   de 

impozitare, nu se ajustează  cu cote adiţionale  în   conformitate  cu art.489  alin.(2) din Legea  

nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Art. 4.  Zonarea  intravilanului si extravilanului  Orasului Dolhasca avută  în  vedere  la  

determinarea obligaţiilor  fiscale,     este  stabilită  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  a l  

Orasului Dolhasca nr. 27/29.05.2015-anexa3 la raportul de specialitate. 

Art.5.  Cuantumul impozitelor, taxelor locale şi amenzilor stabilite prin hotărâre se aplică 

începând cu data de 01.01.2019 

Art.6. Acordare scutirilor şi  facilităţilor  comune conform  Legii 227/2015  privind Codul Fiscal 

conform anexei numărul 2 la raportul de specialitate 

Art. 7.  Prezenta   hotărâre  se  comunică   prefectului   judeţului   Suceava   în  vederea 

exercitării  controlului  cu  privire  la  legalitate  şi  se  aduce  la  cunoştinţă  publică  prin  grija 

secretarului Orasului Dolhasca. 

(2)  Aducerea  la  cunoştinţă  publică  se  face  prin  afişare  la sediul  autorităţilor administraţiei 

publice locale şi prin publicare  pe site. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                              Secretar, 
 
 


