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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile în comuna Tiream , în anul fiscal 2018  

 

 Consiliul local al comunei Tiream,întrunit în şedinţa ordinară din data de …………..2017, 
 Având în vedere prevederile Titlul IX privind impozitele şi taxele locale,  art.495 lit f) din  
Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.145/ 
014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ; 
Hotărârii Guvernului nr. 846/2017 pentru  salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată;  
 Luând în considerare prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art. 45 
alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

                            H O T Ă R Â Ş T E : 

 ART. 1. -  Se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în comuna Tiream, începând cu anul  2018, 
cum sunt prezentate în Anexa nr.1 la prezenta. 
 ART.2. - Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport  
sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv. 
 Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare, 
în perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă. 
 Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări de 
întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.                                                                          
 ART.3.  - Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate 
aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei 
inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.                                                                                     
 ART.4. -  În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie până la 
data de 31.03.2016 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe 
mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%. 
 În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 
31.03.2016 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de 
transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%.                                                                                   
  ART.5.  -  În anul 2018 , conform  prevederilor  art.266, alin.(6) şi (7)  din legea 
nr.207/2015  privind Codul de procedură fiscală, cu modific[rile ;i complet[rile ulterioare, se 
anulează creanţele fiscale existente  la rolul nominal  la data de 31.12.2017  până la 25 lei, 
inclusiv. Plafonul se aplică totalului  creanţelor  fiscale  datorate  şi neachitate de  debitori 
aflate în sold la data de 31.12.2017. 



 

 

 
           ART.6. – Pentru aplicarea corectă a valorilor impozabile  precum şi a impozitelor pe 
clădiri şi teren, la stabilirea rangului localităţilor  şi a zonelor în cadrul acestora se vor  avea în 
vedere prevederile  HCL.nr.45 din 10.12.2015 privind ierarhizarea  pe ranguri a  localităţilor 
componente  ale  comunei Tiream  şi  delimitarea  zonelor , atât în intravilanul ,cât şi în 
extravilanul localităţilor. 
           ART.7. -  Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                         
 ART.8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2018.                                                                                                                                               
 ART.9 -. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Tiream, Biroul Impozite şi Taxe Locale  şi compartimentele de specialitate  din cadrul  
aparatului de specialitate a primarului  comunei Tiream.                                                                                    
 ART.10 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Tiream, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 

Tiream, la  8 decembrie 2017 

 
INIŢIATOR PROIECT 

Primarul comunei Tiream, 
dl.Tar Nicolae 
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