
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIGHERA

HoTARAREA Nn.i"r;?.
privind aprobarea impozitelor gi taxelor localeo pentru anul 2023

Consiliul Local al comunei GIGHERA , judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din

data de 22.12.2022 .

Avdnd in vedere referatul de aprobare a taxelor si impozitelor aferente anului

2023 inregistrat la nr.5086/08.12.2022, Proiectul de hotarare nr.5087108.12.2022si

raportul nr. 5085/08.12.2022 intocmite de serviciul lmpozite qi Taxe Locale prin care

se propune aprobarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul2023

in conformitate cu Art. 20 si Art. 30 din Legea nr. 27312006 privind Finantele

publice locale,. Ttlul lX- lmpozite si Taxe Locale din Legea nr.227t2015 privind Codul

Fiscal, Legea 20712015 privind Codul de Procedura Fiscala , prevederile titlului lX din

anexa la Hotarea Guvernului nr. 112016 pentru aprobarea normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile

ulterioare.

ln temeiul Att. 129 alin (1) , alin. (2) lit. b, alin (4) lit O, alin (14), Art. 136, Art.

139 alin (1), alin (3) lit O si alin (5) si Art 196 alin (1) lit (a) din Ordonanta de Urgenta a

Guvernului nr. 57 1201 9 privind Codul administrativ

- Avizul comisiilor de specialitate



uorARA$rp:

cAP. I - IMPOZITE $r TAXE LOCALE

Art.l Se aprob5 impozitele ;i taxele locale pentru anul 2023 incepdnd cu 1 ianuarie,

dupd cum urmeazd.

(l) IMPOZITUL / TAXA PE CLADIRI in cazul persoanelor fizice pentru cladirile

rezidentiale si cladirile anexa se calculeazd prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1 % la

valoarea impozabila a cladirii, lindndu-se cont gi de celelalte elemente prevazute de

Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completlrile ulterioare.

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei

construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila

corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din urmatorul tabel.

VALORILE IMPOZABILE

Pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul

persoanelor fizice

ART. 251 alin (3)

Tipul cladirii

lei/m.p.

Cu instalatiei de I Fara instalatii de

apa,cdnalizare,elec I apa,cdnalizare,elec

trice si incalzire I trice sau incalzire

(conditii cumulative)

A. Cladiri cu cadre din beton armat sau cu pereti

exteriori din caramida arsa sau din orice alte

materiale rezultate in urma unui tratament termic

si/sau chimic

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra

natu rala , din caramida nearsa, din valatuci sau

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic

si / sau chimic

C. Cladire - anexa cu cadre din beton armat sau cu

Valoarea impozabila

1 000 600

300 200



pereti exteriori din

materiale rezultate

/ sau chimic

caramida arsa sau din

in urma unui tratament

orice alte

termic si 200 175

D. Cladire anexa cu peretii exteriori din lemn, din

piatra natu rala , din caramida nearsa, din valatuci

sau orice alte materiale nesupuse unui tratament

termic si / sau chimic

125

La valoarea de impozitare pentru cladirile detinute de persoane fizice se aplica un
coeflcient de corectie de l,l0 pentru satul Gighera ca resedinta de comuna.de rangul IV si 1,05
pentru satele Nedeia si Zaval de rangul V.
(l.l) Daca dimensiunile exterioare nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci
suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea supraf-etei utile a cladirii cu
un coeficient de transformare de 1.4
(1.2) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona unde este
amplasata cladirea . prin inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corelatie
corespunzator.

(2) lmpozitul se pldteqte anual in doua rate egale pdnl Ia 31 martie 2023 si 30 septembrie

2023, inclusiv.

(3) lmpozitul anual pe cl5diri, datorat de catre contribuabili persoane fizice de pdna la 50

lei inclusiv, se pldteqte integral pdnd la primul termen de plata. in cazul in care

contribuabilul deline in proprietate mai multe clddiri amplasate in comuna Gighera,

suma de 50 lei se referd la impozitul pe clddiri cumulat.

(4) Persoanele fizice care delin doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de

domiciliu au obligalia sI depun[ o declaralie fiscala la Serviciul lmpozite gi Taxe Locale.

E. ln cazul contribuabilului care detine la aceiasi

adresa incaperi amplasate la subsol , demisol si /

sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare

dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A - D

75 %o din suma care

s-ar aplica cladirii

75 Yo din suma

care s-ar aplica

cladirii

F. ln cazul contribuabilului care detine la aceiasi 50 % din suma care L 50 % din suma

adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/ s-ar aplica cladirii , care s-ar aplica
t'

sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel cladirii

de locuinta , in orcare dintre tipurile de cladiri i i

prevazutelalit.A-D 
l



(5) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ

teritoriale , concesionate , inchiriate , date in administrare ori in folosinta , dupa caz,

oricaror entitati altele cele de drept public se stabileste taxa pe cladiri care se datoreaza

de concesionari , locatari , titularii dreptului de administrare sau folosinta dupa caz , in

conditiile similare impozitului pe cadiri. ln cazul transmiterii ulterioare unor entitati a

dreptului de concesiune , inchiriere , administrare sau folosinta asupra cadirii , taxa se

datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public .

(5.1) ln cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladire , in temeiul unui

contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade

mai mari de o luna , titularul dreptului de concesiune , inchiriere , administrare ori

folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25

inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului .

(5.2) Pe perioada in care pentru o cladire se plateste taxa pe cladiri , nu se datoreaza

impozitul pe cladiri.

(5.3) ln cazul in care o cladire proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii

administrativ teritoriale se datoreaza impozit pe cladiri , iar in cursul unui an apar situatii

care determina datorarea taxei pe cladiri , diferenta de impozit pentru perioada pe care

care se datoreaza taxa pe cladiiri , se compenseaza sau se restituie contribuabilului in

anul fiscal urmator .

(6) ln cazul cladirilor la care au fost executate lucrari de renovare majora , din punct de

vedere fiscal , anul terminarii de actualizeaza astfel ca acesta se considera ca fiind cel in

care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor . Anul terminarii se actualizeaza in

conditiile in care, la terminarea lucrarilor de renovare majora , valoarea cladirii creste cu

cel putin 50 o/o fata de valoarea acestuia la data inceperii executarii lucrarilor.

(7 ) ClAdirile pentru care nu se datoreazdimpozit, prin efectul legii, sunt cele

prev[zute limitativ la art. 456 alin (1) din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu

modificarile qi completarile ulterioare.

(8) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe cl[diri, datorat pentru intregul an

de c5tre persoanele fizice, pdna la data de 31 martie a anului 2023 se acorda o

bonificalie de 10o/o.

(9) Valoarea impozabila a cladirii , determinata se reduce in functie de anul terminarii

acesteia , dupa cum urmeaza :



a) cu 50% pentru cladirile care au o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a

anului fiscal de referinta

b) cu 30% pentru cladirile care au o vechime cuprinsa intre 50 si 100 de ani la data de 1

ianuarie a anului fiscal de referinta

c) cu 10 % pentru cladirile care au o vechime cuprinsa intre 30 si 50 de ani inclusiv

(10) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in prorietatea persoanelor fizice, impozitul pe

cladiri se calculeaza pentru aplicarea cotei de 0,1 o/o 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 , depus la organul fiscal local pana la primul

termen de plata din anul 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 referinta

(10.1) Pentru cladirile nerezidentiale proprietate publica sau privata, concesionate,

inchiriate si/sau date in folosinta persoanelor fiziceljuridice taxa pe cladire se calculeaza

prin aplicarea cotei de 1,3 % asupra valorii de inventar a cladirii cu care este inscrisa in

contabilitate.

(11) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate

pentru activitati din domeniul agricol , impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,4

% asupra valorii impozabile a cladirii.

(12) ln cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin 10,

impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2o/o asupra valorii impozabile.

(13) ln cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice,

impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in

scop rezidential conform alin.1 cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop

nerezidential conform alin. 10 si/sau alin. 12

(1a) ln cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se

desfasoara nicio activitate economica , impozitul se calculeaza conform alin .1

(15) ln cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se

desfasoara activitate economica , iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina



persoanei care desfasoara activitate economica, impozitul se calculeaza conform alin.

10 si /sau alin 12

Art.2. (l) Pentru cladirile rezidentiale at-late in proprietatea sau detinute de persoanele juridice.

impozitul/ taxa pe cladire se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.1 oZ asupra valorii
impozabile a cladirii.
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice.
impozitul/ taxa pe cladire se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1.3 % asupra valorii
impozabile a cladirii.
(3) Pentru cladirile nerezidentiale af'late in proprietatea sau detinute de persoanele juridice.
utilizate pentru activitati din domeniul agricol impozitul/ taxa pe cladire se calculeaza prin
aplicarea unei cote de 0.4 Yo asupra valorii impozabile a cladirii.
(4) In cazul caldirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea personelor juridice . impozitul se

determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential
conform alin I cu impozitul determinat pentru suprafta folosita in scop nerezidential conform alin
2 si/sau alin 3.
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladire. valoarea impozabila a cladirii aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31.12 a anului anterior celei pentru care se

datoreaza impozitul/taxa si poate fi :

a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate
cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii ;

c) valoarea finala a lucrarilor de constructii in cazul cladirilor noi construite in cursul anului fiscal
anterior
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate " in cazul
cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior
(6) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri este valoarea inscrisa in
contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului. locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinta.
(7) Valoarea impozabila a cladirii se actualize aza odata la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a

cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate in vigoare ladata evaluarii , depus la organul fiscal pana la primul termen de plata din anul
de ref'erinta .

(8) Prevederile alin 7 nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fata de care a fost
pronuntata o hatarare definitiva de declansare a procedurii falimentului
(8.1) Prevederile alin. 8 nu se aplica in cazul cladirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei
pe cladiri potrivit Art.456 alin I din 14512018
(9) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii
ani anteriori anului de referinta, cota impozituluiltaxa pe cladire este de 5 %
(10) In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului , proprietarul acesteia are

obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala se afla cladirea. in
termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de I

ianuarie a anului urmator.
(11) Cladirile nou construite se considera cele de la art 461 alin a. b si c din l-egea 22712015
(12) Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor
administratiei publice locale , reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in
proprietate aceste imobile. chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de constructie .



(lJ) In cazul extinderii . imburratatirii . desflntarii partiale sau a altor modificari aduse unei cladiri
existente inclusiv schinrbarea integrala sau partiala a fblosintei care determina cresterea sau
diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25 % propietarul are obligatia sa depurra o
noua declaratie de intpunere la organul flscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla
cladirea . in termen de 30 de zile de la data modificarii respective si datoreaza irnpozit pe cladiri
irrcepand cu data de I ianuarie a anului urmator.

(14) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre

persoanele juridice, pan6 la data de 31 martie a anului 2023, se acorda o bonificalie de

10o/o.

(15) ln cazul contractelor de concesiune, inchiriere , administrare sau folosinta care se

refera la perioade mai mari de o luna , taxa pe cladiri se plateste lunar pana la data de

25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului , de

catre concesionar , locatar , titularul dreptului de administrare sau flosinta.

IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

Art.3. (l) IMPOZITUL/TAXA PE TEREN se stabileqte ludnd in calcul suprafala in metri

patrafl de teren, rangul localitati, zona qi/sau categoria de folosinl[ a terenului, nivelul in

lei/ha, conform incadrarii facute de Consiliul Local.

(2) lmpozitul/taxa pe teren se plitegte anual, in doua rate egale pAnd la 31 martie

2023 Si 30 septembrie 2023 inclusiv.

(3) lmpozitul/taxa anual(I) pe teren, datorat(d) de catre contribuabili, persoane fizice sau

juridice , de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata.in

cazul in care contribuabilul deline in proprietate mai multe terenuri amplasate in comuna

Gighera, suma de 50 lei se referd la impozitul pe teren cumulat.

(4) Pentru terenurile proprietate public[ sau privat[ a statului ori a unitalilor administrativ-

teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosintra, dupa caz oricaror

entitati altele decat cele de drept public , se stabileqte taxa pe teren care reprezinta

sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de

folosinla, dupd caz, in condilii similare impozitului pe teren. ln cazul transmiterii ulterioare

altor entitati a dreptului de concesiune , inchiriere , administrare sau folosinta asupra

terenului , taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de

drept public.



(a.1) ln cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune ,inchiriere ,

administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mari de o luna , taxa pe teren se

stabileste proportional cu numarul de luni pentru care este constituit dreptul de

concesiune inchiriere , administrare ori folosinta.pentru fractiunile mai mici de o luna

taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile din luna respectiva.

@.2) Pe perioada in care pentru un teren se plateste taxa pe teren , nu se datoreaza

impozit pe teren.

(5) lmpozitul /taxa pe teren se stabileste luand in calcul rangul localitatii in care este

amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului , conform incadrarii facute de

consiliul local.

(5.1) ln cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria

de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea

suprafetei terenului, exprimata in ha cu suma corespunzatoare astfel : pentru satul

Gighera 711 leilha,pentru satele Nedeia si Zaval569/ha.

(6) ln cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta

categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii,care depaseste 400

m.p.impozitul se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in ha cu 28

lei/ha pentru zona A

(6.1) Cu exceptie de la prevederile alin (5.1)in cazul contribuabililor persoane juridice,

pentru terenul amplasat in intravilan , inregistrat in registrul agricol la alta categorie de

folosinta decat cea de terenuri cu constructii , impozilulllaxa pe teren se calculeaza

conform prevederilor alin (8) numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

a. au prevazut in statut obiect de activitate agricultura

b.au inregistrate in evidenta contabila , pentru anul fiscal respectiv venituri si cheltuieli

din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la litera a

(7) Nivelurile impozitului/taxei pentru terenurile situate in extravilanul comunei Gighera

se stabileste astfel :

Teren extravilan arabil :

- zona A = 50 lei/ha

- zona B = 48 lei/ha

-zonaC=45leilha



- zona D =42leilha

Teren extravilan

- pasune= 20leilha

- fanete=2}leilha

- vii rod=48 lei/ha

(8) Se mentine delimitarea zonelor teritoriului comunei Gighera ?n vederea determindrii

impozitului pe terenul din extravilan localitatii, aprobata prin hotarararea Consiliului Local

al comunei Gighera, nr. 18107.11.2015.

(9) Terenurile pentru care nu se datoreazdimpozit sunt prevazute in art.464 alin. (1) din

Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal, cu modificdrile si completlrile ulterioare.

(10) Pentru plata cu anticipalie a impozitului / taxei pe terenuri, datorat(e) pentru

intregul an de catre contribuabilii, persoane fizice sau juridice, pana la data de 31

martie a anului 2023, se acorda o bonificalie de 10%.

(11) lmpozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in

proprietate terenul la data de 31 .12. a anului fiscal anterior.

(12) ln cazul dobandirii unui teren in cursul unui an proprietarul are obligatia sa depuna

o declaratie in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreazaimpozit pe teren

incepand cu data de 01 ianuarie a anului urmator

(13) ln cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui

an fiscal, impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra

terenului ladatade3l decembrieaanului fiscal anterioraanului incareseinstraineaza.

(1a) Pe perioada in care pentru un teren se plateste taxa pe teren , nu se datoreaza

impozit pe teren

(15) ln cazul contractelor de concesiune, inchiriere , administrare sau folosinta care se

refera la perioade mai mari de o luna , taxa pe teren se plateste lunar , pana la data de

25 inclusiv a lunii urmatoare , fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului , de

catre concesionar , locatar , titularului dreptului de administrare ori folosina .



IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Art.-l. (l) lmpozitul asupra mijloacelor de transport cu tracliune mecanic5, ce aparlin

contribuabililor persoane fizice qijuridice, se stabilegte in funqie de capacitatea

cilindrica a motorului, pentru fiecare 200 cm3 sau fraqiune din acestea cu suma

corespunzatoare din tabelul urmator gi se pldteqte anual, in doua rate egale pdna la 31

martie 2023 si 30 septembrie 2023, inclusiv

Nr.

crt.

Tipul de autovehicule Lei l20O

cm3sau

fractiedin

aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete $i autoturisme cu capacitatea

cilindrica de pana Ia 1.600 cm3

B

2. Motorete, scutere,

cilindrica de peste

motociclete cu capacitatea

1.600 cm3

9

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 qi 2.000 cm3 1B

4. Autoturisme cu capacitatea cilindricl intre 2.001 cm3 qi 2.600 cm3 72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 qi 3.000 cm3 144

6. Autoturisme cu capacitatea cilindnca de peste 3.00 1 cm3 290

7. Autob uze, autocare, microbuze 24

B. Alte vehicule cu tracliune mecanicd cu masa totala maximA

autorizatd de pAna Ia 12 tone inclusiv

30

9. Tractoare inm atricu I ate 18

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica (vehicule lente)

Tractoare , combine, vindrovere

Cm31200

10. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mica de 4800 cm3 2

11. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mare de 4800 cm3 4

12. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50 lei/an



Taxa inmatriculare autovehiculelor si remorcilor cu masa total maxima pana la 3500 kg
inclusiv este egala cu 60 lei.

(2) lmpozitul anual pe mijlocele de transport, datorat de catre contribuabili, persoane

fizice si juridice, de pdna la 50 lei inclusiv, se pldteqte integral pana la primul termen de

plata. in cazul in care contribuabilul deline in proprietate mai multe mijloace de

transport, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat.
Impozitul pentru mijloacele de transport cu tracfiune mecanici:
(3) Pentru atas, impozitul pe mijloacele de transport se stabileste la nivelul a 50% din

taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

(4) Se aprobd impozitul pentru remorci, semiremorci si rulote.) dupd cum urmeaza:

Masa totala maxima autorizata lmpozit - lei-

a) Pana la 1 tona inclusiv 9

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 34

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52

d) Peste 5 tone 64

(5) ln cazul mijloacelor de

cu suma corespunzatoare

transport pe apa,

din tabeul urmator

mijlocul de transport este egal

conform HG 956/2009)

impozitul pe

(actualizare

Mijloace de transport lmpozit - lei-

1. Luntre, bdrci fard motor, folosite pentru pescuit ii uz personal

2. Bdrci fArA motor, folosite in alte scopuri

21

56

3. Barci cu motor 210

4. Nave de sport gi agrement 200

5. Scutere de apa 214

6. Remorchere gi impingatoare x

a) pana la 500 CP inclusiv 559

b) peste 500 CP qi pend1, 2.000 CP, inclusiv 909

c) peste 2.000 CP ;i pand1a 4.000 CP, inclusiv 1 398

d) peste 4.000 CP 2237
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B. Ceamuri , glepuri gi barje fluviale:

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone,inclusiv

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone qipdna la 3.000

tone, inclusiv

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone

(7) Se aproba impozitul pentru autovehiculele de transport marf5 cu masa totala

autorizatd, egala sau mai mare de 12tone, conform art.470 alin (5) din Legea 22712015

privind codul fiscal , modificat prin punctul 94 din OG nr.9412017

(8) Se aproba impozitul pentru combinalii de autovehicule (autovehicule articulate sau

trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totald maxima autorizatd egala sau mai mare

de 12 tone, conform art. 470 alin (6) din Legea 22712015 privind codul fiscal , modificat

prin punctul 95 din OG 7912017

(9) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru

intregul an de cdtre persoanele fizice qi juridice, pana la data de 31 martie a anului 2023,

se acorda o bonificalie de 10%.

(10) Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport

se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport , factura de achizitionare

sau alt document similar.

(11) ln cazul inmatricularii sau inregistrarii unui mijloc de transport in cursul anului ,

proprietarul are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carei raza

teritoriala are domiciliu , sediul sau punctul de lucru in termen de 30 de zile de la data

inmatricularii si datoreaza impozit pe mijlocul de transport incepand cu data de 1

ianuarie a anului urmator.

(12) ln cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat in Romania ,

proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui

raza teritoriala de competenta are domiciliul , sediul sau punctul de lucru dupa caz si

datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului

urmator inmatricularii sau inregistarii acestuia in Romania.

(13) ln cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport inclusiv schimbarea

domiciliului , proprietarul are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal in termen

x
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de 30 de zile de la data radierii si inceteaza sa datoreze impozit incepand cu 1 ianuarie

a anului urmator.

(14) Mijloacele de transport pentru care nu se datoreazd,impozil/taxa sunt previzute in

art. 469 din Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si complet[rile

ulterioare.

De asemenea se mentine scutirea conform prevederilor art.469 alin.2 din

legea 22712015 privind Codul Fiscal , a impozitului pe mijloacele de transport

utilizate efectiv in domeniul agricol .

Art.S. (l) Se stabilesc urmatoarele taxe :

(1) - Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediu urban se stabileste

(a) pdna la 150 m.p. inclusiv = 5lei RON

b) intre 151 mp. $i 250 mp. lnclusiv = 6 tei RON

c) intre 251 mp. Si 500 mp. lnclusiv = 7 lei RON

d) intre 501 mp. $i 750 mp. lnclusiv = g tei RON

e) intre 751 mp. Si 1000 mp. lnclusiv = 12lei RON

f) peste 1000 = 14 RON + 0,01

lei/m.p. pentru fiecare m.p. care depaseste 1000 m.p.

(1.1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zon5 ruralS este
egalS cu 50%o din taxa stabilit5 conform alin. (1).
(1.2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 3oo/o din

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale.

(2) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire a unei cladiri rezidentiale sau

cladire anexa este egala cu 0,5 o/o din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii

(3) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele

mentionate la alin 2 este egala cu 1 o/o din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

, inclusiv valoarea instalatiilor aferente.

(4) Pentru taxele prevazute la alin 2 si alin 3 stabilite pe baza valorii autorizate a

lucrarilor de constructie se aplica urmatoarele reguli :

a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de

persoana care solicita autorizatia si se plateste inainte de emiterea acesteia



b) pentru taxa prevazuta la alin 2 valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi

mai mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art 457 din legea nr

22712015 privind Codul Fiscal.

c) in termen de 1 5 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie , dar nu mai tarziu de

15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva,persoana care a obtinut

autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la

compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.

d) pana in cea de-a 15-a zi , inclusiv , de la data la care se depune situatia finala privind

valoarea lucrarilor de constructii , compartimentul de specialitate al autoritatii

administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale

a lucrarilor de constructie.

e) pana in cea de-a 15-a zi , inclusiv , de la data la care compartimentul de specialitate

al autoritatii administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa ,

trebuie platita orice diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit

autorizatia sau orice diferenta de taxa care trebuie rambursata de autoritatea

administratiei publice locale.

(5) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfintare totala sau partiala , a unei

constructii este egala cu 0,1 7o din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea

impozitului pe cladiri , aferenta partii desfintate.

(7). -Taxa pentru eliberarea autorizaliei de foraje sau excavari necesare studiilor

geotehnice, ridicdrilor topografice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de

gaze qi petrol precum qi altor exploatari se stabileqte la 4 lei/mp afectat.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de

santier in vederea realizarii unei constructii , care nu sunt incluse in alta autorizatie de

construire , este egala cu 3 o/o din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de

santier.

(9). Taxa pentru eliberarea autorizaliei de construire pentru chiogcuri, tonete, spalii de

expunere situate pe c[ile gi in spafile publice precum gi pentru amplasarea corpurilor gi

panourilor de afiqaj a firmelor qi reclamelor, se stabilegte la 4 leiimp.



(l0).Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si

amenajarea teritorului, de catre primari = 8 lei

(ll). Taxa pentru eliberarea unei autorizatii sanitare de functionare se stabileste de 10

lei/an.

(12) Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561- Restaurante, 563-

Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - AIte activitati recreative si

distractive potrivit Clasificarii activitatiilor din economia nationala -CAEN , actualizata

prin ordinul presedintelui INS nr 33712007 privind actualizarea Clasificarii activitatiilor din

economia nationala -CAEN, datoreaza bugetului local al comunei in a carui raza

administrativ teritoriala se desfasoara activitatea , o taxa pentru eliberarea lvizarea

anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica , in functie de

suprafata aferenta activitatiilor respective , in suma de :

a) 8 lei/ mp pentru o suprafata ce nu depaseste 500 mp , inclusiv

b) 16 lei/mp pentru o suprafata mai mare de 500 mp

(13). Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau alte

asemenea planuri, delinute de autoritatea local6, se stabileqte in suma de 14 lei RON

pentru fiecare m.p. sau fractie de m.p.

(14). Taxa pentru eliberarea certificatului/atestatului de producator agricol se stabileqte

la valoarea de 50 lei RON.

(14.1).Taxa pentru eliberarea unui nou certificat de producator agricol se stabileqte la

valoarea de 50 lei RON

(15) Taxa pentru eliberarea adeverintelor de spatiu se stabileste la valoarea de 2 lei
(16) Taxa de divort se stabileste la valoarea de 500 lei.eliberarea sau preschimbarea actelor de
identitate : 7 lei.eliberare carte provizorie (CIP) este de I leu.taxa furnizare date SPCLEP este
de I leu.

Art.6. Se aprob[ taxele pentru folosirea mijloacelor de afiqaj, reclamd qi publicitate dupd

cum urmeaza:

a) in aczul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate

economica se stabileste in suma de 20lei RoN /m.p. sau fractie de m.p.

b) in cazul oricarui afisaj, panou sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

se stabileste in suma de 20 lei RON /m.p. sau fractie de m.p.
Art.7. Se stabileste impozitul pe spectacole :

a) in cazul videotecilor = 1 lei/mp ai suprafetei incintei/zi.



b) in cazul discotecilor = 1 lei/mp ai suprafetei incintei/zi.

Art.8 Avand in vedere Art.491 , Alin (1)din Legeanr.22712015 privind Codul Fiscal ,

cu modificarile si completarile ulterioare , care prevede faptul ca , in cazul oricarui

impozit sau oricaror taxe locale , care consta intr-o anumita suma in lei sau este stabilita

pe baza unei anumite sume in lei , sumele respective se indexeaza anual , pana la 30

aprilie tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior , comunicata pe site-urile

oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si

Administratiei Publice. Potrivit datelor publice pe site-ul Ministerului Finantelor " Pentru

indexarea impozitelor si texelor locale aferente anului 2023, Consiliile Locale vor utiliza

rata inflatiei de 5,10 %"

Astfel pentru anul2023 se indexeazaimpozitul pe cladiri , impozitul pe teren intravilan

, extravilan si taxe pe mijloacele de transport cu indicele ratei inflatiei de 5 ,10 o/o.

CAP. II TAXE EXTRAJTIDICIARE DE TIMBRTJ

Art.9. Se stabilesc urmatoerele taxe care au sediul materiei in Legea nr. 11711999

privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare si constituie venituri la

bugetul local

CAP . III STABILIREA TAXELOR LA TARGUL DE SAPTAMANA

Art. 10. Se mentine stabilirea taxelor la targul de saptamana al comunei Gighera, aprobata

prin hotararile Consiliului Local al comunei Gighera, nr. 4127 .01.2021.

CAP.IV STABILIREA TAXEI PRIVIND GUNOI MENAJER S! TAXA APA

Art. l1 Se mentine stabilirea taxei de salubrizare aprobata prin hotararea Consiliului Local al

comunei Gighera. nr. 8/30.04.2020

STABILIREA TAXEI DE INCHIRIERE A UTILAJELOR DIN

DOTAREA PRIMARIEI COMUNEI GIGHERA , JUDETUL DOLJ

CAP. V.



Art. 13. Taxa privind inchirierea tractorului cu utilajele aferente din dotarea Primariei

comunei Gighera , judetul Dolj este de 100 lei/oralutilaj
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DISPOZITII FII!{ALECAP. VI .

Art. 11. Cu ducerea

compartimentul Taxe si

Dolj

la indeplinire a

lmpozite Locale

i

i

prevederilor prezentei hota rari

din cadruli Primariei comunei

se insarcineza

Gighera, judetul

I

Aprobatd cu l0 votr"rri pentru . I abtineri
functie

I

0 impotrivd din I I consilieri prezenti gi in
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cu delega{ie
Ghitn Vicen{iu
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