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HOTARARE 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 

In comuna Draganesti 

 

 
privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale asimilate 

acestora,precum si amenzile,in comuna Draganesti,judetul Prahova,pentru anul 2016 

 

 

Consiliul local Draganesti,avand in vedere: 

 Expunerea de motive al primarului comunei Draganesti; 

 Raportul de specialitate al biroului taxe si impozite locale; 

 Prevederile legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 Dispozitiile titlului IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.277/2015,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionalain administratia publica 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

In temeiul art.45 alin.(6) din legea administratiei publice  locale 

nr.215/2001,republicata, 

 

 

Consiliul local al comunei Draganesti 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1.-Pentru anul 2016,nivelul impozitelor si taxelor locale,alte taxe asimilate 

acestora precum si nivelul amenzilor,sunt prevazute in anexa 1 ce face parte 

integranta din prezenta  hotarare. 

 

Art.2.-In baza art.3,-In baza art.457 alin.(1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 

nr.227/2015,pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa,aflate in proprietatea 

persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote stabilite 

la 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii. 

 

Art.3.-In baza art.458 alin.(1) din Codul Fiscal aprobat prin legea nr.227/2015,pentru 

cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ,impozitul se 

calculeaza prin aplicarea unei cote de 1.00% asupra valorii care poate fi: 

 

a) Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat 

in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 

b) Valoarea finala a lucrarilor de constructii in cazul cladirilor noi,construite in 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinta: 

c) Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 

proprietate,in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de 

rferinta. 

Art.4.-In baza art.460 alin.(1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 

nr.227/2015,pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
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persoanele juridice,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 

0,15% asupra valorii impozabile a cladirii. 

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 

juridice,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 

1,3%inclusiv,asupra valorii impozabile a cladirii. 

 

Art.5.-In baza art.477 alin.(7) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.277/2015 cu 

modificarile si completarile ulterioare,cota taxei pentru serviciile de reclama si 

publicitate se stabileste la 2%. 

 

Art.6.-In baza art.481 alin.(2) din Codul fiscal aprobat prin legea nr.277/2015 cu 

modificarile si completarile ulterioare,impozitul pe spectacole se calculeaza prin 

aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a 

abonamentelor,stabilite dupa cum urmeaza: 

 

a) Cota de 2,in cazul unui spectacol de teatru,de exemplu o piesa de 

teatru,balet,operetta,concert filarmonic sau alta manifestare 

muzicala,prezentarea unui film la cinematograf,un spectacol de circs au orice 

competitive sportive interna sau international; 

b) Cota de 5% in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la 

lit.a). 

Art.7.- Pentru plata cu anticipatie pana la 31 martie 2016 pentru intregul an fiscal 

2016 de catre contribuabili personae fizice,a impozitului pe cladiri,teren si mijloace 

de transport,se aproba o bonificatie de 10%,iar pentru contribuabili personae juridice 

se aproba o bonificatie de 5%. 

Art.8.-in toate cazurile prevazute de lege,se calculeaza coeficientii de corectie. 

Art.9.-taxele stabilite in baza art.486 din Codul Fiscal,se incaseaza la doua 

termene,respective 30 martie si 30 septembrie 2015. 

Art.10.-Prezenta  hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei 

Draganesti in termenul prevazut de lege,primarului comunei Draganesti si se adduce 

la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei draganesti si publicare pe pagina 

de internet www.primariadraganesti.ro. 

Art.11.-Domnul primar al comunei Draganesti,personalul biroului contabilitate,taxe  

si impozite locale ,duc la indeplinire prezenta hotarare. 
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