
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

        Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 13.11.2015,
        Având în vedere  Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes si Avizul Comisiei de  
specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului  
public şi privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş, Raportul nr. 26005/09.10.2015 
al Compartimentului Impozite si Taxe,  

Potrivit  art.495  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  Consiliile  locale  adoptă  
hotărâri privind nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 .

În baza art.489 alin.1 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, autoritatea deliberativă a  
administrației  publice locale la propunerea autorității  executive poate stabili  cote adiționale la  
impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu în funcție de următoarele criterii: economice,  
sociale,  geografice,  precum și  de necesitățile bugetare locale,  cu excepția taxelor prevăzute la  
art.494 alin.(10) lit.b) și c).

Cotele adiționale stabilite conform alin.(1) nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile  
maxime stabilite în prezentul titlu. Criteriile prevăzute la alin.(1) se hotărăsc de către autoritatea  
deliberativă a administrației publice locale.
         In temeiul art.36 alin.1), alin.4 lit.(a), art.45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,  
cu modificarile si completarile ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1
 Pentru anul 2016 Impozitele și taxele locale pe raza municipiului Caransebeș inclusiv în  

satul Jupa nu se majorează cu cotele adiționale prevăzute în noul Cod Fiscal.
Art. 2
Se acordă bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2) şi art. 467 alin. (2) şi la art. 472 (2) din  

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal după cum urmează:

Art. 3 Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în  
condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie  la compartimentul de specialitate  
al consiliului local în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj. 
            Art. 4 Depunerea peste termen a declaraţiei prevăzute la punctul 3 constituie contravenţie şi  
se sancţionează cu amendă de la 280 lei la1116 lei.

Art.  5 Constatarea  contravenţiei  şi  aplicarea  sancţiunilor  se  face  de  către  persoanele  
împuternicite din cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe şi de împuterniciţii Primarului.

Art. 6 Contravenţiei prevăzute la articolul 5 i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului  
nr.  2/2001 privind regimul juridic  al  contravenţiilor,  aprobată cu modificări  şi  completări  prin  
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe  
loc sau în termen de cel mult  48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la  
data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Legea 571/2003 Persoane fizice Persoane juridice

a) în cazul impozitului pe clădiri 0 –10%
b) în cazul impozitului pe teren 0-10%
c) cazul mijloacelor de transport 0-10%

10%
10%
10%

10%
10%
10%



Art. 7 Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren intravilan, pentru  
anul 2016, delimitarea pe zone a terenurilor intravilane este prevăzută în Anexa nr.2.

Art.  8 Pentru  determinarea  impozitului  pe  terenurile  extravilane,  pentru  anul  2016,  se  
aplică delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea nr. 74/27.05.2003, prevăzută în Anexa nr.3.

Art. 9 Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de  
persoane fizice prevăzute la art.456 alin.(2) lit.c), lit.i), lit.k) și art.464 alin. (2) lit.d), lit.g), lit.j)  
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  sunt reglementate în Anexa nr.4.

Art.  10 Se  propune  aprobarea  următoarelor  taxe  speciale  destinate  funcţionării  unor  
servicii publice locale prevăzute în Anexa nr.5 în baza prevederilor art. 484 din Legea nr.227/2015  
privind Codul Fiscal.

Art.  11  Se  propune  aprobarea  următoarelor  taxe  extrajudiciare  de  timbru  destinate  
funcţionării unor servicii publice locale prevăzute în Anexa nr.6 în baza  Legii nr. 117/1999 privind  
taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

Art.  12 Se  propune  aprobarea,  atât  pentru  persoanele  fizice  cât  şi  pentru  persoanele  
juridice, anularea creanţelor restante  în sume mai mici de 40 lei inclusiv, pentru poziţiile de rol  
care au restanţe şi sunt mai vechi decât 01.01.2016, conform art. 266 alin. (5)  din Legea 207/2015  
privind  Codul  de  procedură fiscală,  pe  fiecare  sursă  în  parte  (impozit   clădiri,  impozit  teren,  
impozit pe  mijloacele de transport).

Art. 13 Anexele nr.1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 14 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2016.
Art. 15 Orice hotărâre de consiliu local contrară se abrogă.
Art.16 Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul  municipiului  

Caransebeş  prin  Direcţia  Economică,  Compartimentul  Impozite  şi  Taxe  din  cadrul  Primăriei  
municipiului Caransebeş. 
           Art.  17  .   Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2),  
art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu  
modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Compartimentul Impozite si Taxe;
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
- Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- Compartimentul autorizări şi control comercial;
- Biroul Administraţie Locala;
- Direcţia Economică;
- Biroul Audit Intern;                         
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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