PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI

Nr.12795/04.10.2019

PROCES-VERBAL,
încheiat cu ocazia afișării proiectului de hotărâre privind modificarea şi

completarea HCL nr. 34/24.04.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2020

Astăzi, 04.10.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, am procedat la afişarea la
sediul Primăriei orașului Negrești, şi pe site-ul Primăriei orașului Negrești,
www.negresti.ro, a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea

HCL nr. 34/24.04.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale, pe anul 2020.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare.
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se
vor depune la Primăria orașului Negrești, până la data de 1 noiembrie 2019
sau se vor comunica prin e-mail, la adresa inforpnegresti@gmail.com.
Şedinţa publică în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de hotărâre susmenţionat va fi organizată în data de 18.11.2019, ora 10.00, în sala de şedinţă
a Primăriei.

Secretar oraş,
FELICIA FAUR

Consilier superior,
Chetroşanu Nicoleta Gigia

.

Afişat pe site www.negresti.ro
Astăzi,04.10.2019
Inspector,
Cercel Maricel Ciprian

CN/CN
3 ex.

Nr. 9/04.10.2019

ANUNŢ
– dezbatere publică –
Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.
34/24.04.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a
taxelor speciale, pe anul 2020
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, propunem spre dezbatere
publică textul complet al proiectului de hotărâre privind modificarea şi
completarea HCL nr. 34/24.04.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2020.
Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei oraşului
Negreşti, din strada N. Bălcescu, nr. 1 şi publicat pe site-ul instituţiei –
www.negresti.ro, în data de 04.10.2019, conform procesului-verbal nr.
12795/04.10.2019.
Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare
de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei
oraşului Negreşti – Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de email inforpnegresti@gmail.com, până pe data de 01.11.2019.
Şedinţa publică în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de HCL susmenţionat va fi organizată în data de 18.11.2019, ora 10.00, în sala de şedinţă a
Primăriei.

Primarul oraşului Negreşti,
Vasile VOICU

CN/CN
3 ex.

România
Judeţul Vaslui
Oraşul Negreşti
Consiliul local
Proiect de hotărâre nr. ____ 2019
privind modificarea şi completarea HCL nr. 34/24.04.2019 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2020
Având în vedere:
- Referat de aprobare a Primarului oraşului Negreşti nr. 12699/02.10.2019;
- Raportul Serviciului Impozite şi taxe locale, fond locativ din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Negreşti nr. 12700/02.10.2019;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 6 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru
utilizarea anumitor infrastructuri
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2019 (2019/C331/05)
- Comunicatul de presă nr. 17/14.01.2019 al Institutului Naţional de Statistică privind
preţurile de consum
- HCL nr. ___/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi
autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere în oraşul Negreşti.
În conformitate cu prevederile art. 484, 486 şi 491 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi ale HG nr. 1/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. “b” si alin. (4) lit. “c” si art. 139 alin. (3)
lit. “c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Consiliul local al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui,
Hotărăşte:
Art.1 Se modifică Anexa 1 Tabloul-cadru, Capitolul IV-Impozitul pe mijloacele de
transport, art. 470 alin. (5) şi (6), după cum urmează:
Art. 470 alin. (5)

NIVELURILE STABILITE PRIN
CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Numărul de axe și greutatea brută
încărcată maximă admisă

I

II

III

2 axe
1
Masa de cel puțin 12 tone,
dar mai mică de 13 tone
2
Masa de cel puțin 13 tone,
dar mai mică de 14 tone
3
Masa de cel puțin 14 tone,
dar mai mică de 15 tone
4
Masa de cel puțin 15 tone,
dar mai mică de 18 tone
5
Masa de cel puțin 18 tone
3 axe
1
Masa de cel puțin 15 tone,
dar mai mică de 17 tone
2
Masa de cel puțin 17 tone,
dar mai mică de 19 tone
3
Masa de cel puțin 19 tone,
dar mai mică de 21 tone
4
Masa de cel puțin 21 tone,
dar mai mică de 23 tone
5
Masa de cel puțin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
6
Masa de cel puțin 25 tone,
dar mai mică de 26 tone
7
Masa de cel puțin 26 tone
4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar
mai mică de 27 tone
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar
mai mică de 29 tone
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar
mai mică de 31 tone
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar
mai mică de 32 tone
6 Masa de cel puțin 32 tone

Art. 470 alin. (6)

Numărul de axe și greutatea brută
încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Impozitul (în lei/an)

Ax(e)
motor(oare) cu
sistem de
suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme de
suspensie
pentru
axele
motoare

0

142

0

149

142

395

149

413

395

555

413

581

555
555

1.257
1.257

581

1315

581

1315

142

248

149

259

248

509

259

532

509

661

532

691

661

1.019

691

1066

1.019

1.583

1066

1656

1.019
1.019

1.583
1.583

1066

1656

1066

1656

661

670

691

701

670

1.046

701

1094

1.046

1.661

1094

1737

1.661

2.464

1737

2577

1.661
1.661

2.464
2.464

1737

2577

1737

2577

NIVELURILE STABILITE
PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020
Impozitul (în lei/an)
Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
un
echivalentele
recunoscute

alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
Impozitul (în lei/an)
Ax(e)
motor(oare) cu
sistem
de alte sisteme de
suspensie
suspensie
pentru
axele
pneumatică
sau
un motoare,
majorate
echivalentele
recunoscute,
majorate

I

II

III

IV

V

2 + 1 axe
1 Masa de cel puțin 12 tone,
mai mică de 14 tone
2 Masa de cel puțin 14 tone,
mai mică de 16 tone
3 Masa de cel puțin 16 tone,
mai mică de 18 tone
4 Masa de cel puțin 18 tone,
mai mică de 20 tone
5 Masa de cel puțin 20 tone,
mai mică de 22 tone
6 Masa de cel puțin 22 tone,
mai mică de 23 tone
7 Masa de cel puțin 23 tone,
mai mică de 25 tone
8 Masa de cel puțin 25 tone,
mai mică de 28 tone
9 Masa de cel puțin 28 tone
2 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone,
mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puțin 25 tone,
mai mică de 26 tone
3 Masa de cel puțin 26 tone,
mai mică de 28 tone
4 Masa de cel puțin 28 tone,
mai mică de 29 tone
5 Masa de cel puțin 29 tone,
mai mică de 31 tone
6 Masa de cel puțin 31 tone,
mai mică de 33 tone
7 Masa de cel puțin 33 tone,
mai mică de 36 tone
8 Masa de cel puțin 36 tone,
mai mică de 38 tone
9 Masa de cel puțin 38 tone
2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone,
mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puțin 38 tone,
mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puțin 40 tone
3 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone,
mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puțin 38 tone,
mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puțin 40 tone,
mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puțin 44 tone
3 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone,
mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puțin 38 tone,
mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puțin 40 tone,
mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puțin 44 tone

dar

0

0

dar

0

0

dar

0

64

dar

64

147

dar

147

344

dar

344

445

dar

445

803

dar

803

1.408

803

1.408

dar

138

321

dar

321

528

dar

528

775

dar

775

936

dar

936

1.537

dar

1.537

2.133

dar

2.133

3.239

dar

2.133

3.239

2.133

3.239

dar

1.698

2.363

dar

2.363

3.211

2.363

3.211

dar

1.500

2.083

dar

2.083

2.881

dar

2.881

4.262

2.881

4.262

dar

853

1.032

dar

1.032

1.542

dar

1.542

2.454

1.542

2.454

0

0

0

0

0

67

67

154

154

360

360

465

465

840

840

1473

840

1473

144

336

336

552

552

811

811

979

979

1608

1608

2231

2231

3388

2231

3388

2231

3388

1776

2472

2472

3359

2472

3359

1569

2179

2179

3014

3014

4458

3014

4458

892

1079

1079

1613

1613

2567

1613

2567

Art.2 Se modifică şi se completează Anexa 1- Tabloul cadru, Capitolul VIII – Taxe
speciale -Anexa A, după cum urmează:
Art. 484
Taxe
speciale
Nr.
crt.

45.
46.
47.
48.

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul
NIVELURILE
General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe
STABILITE DE
speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul
CONSILIUL
acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.
LOCAL
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
PENTRU ANUL
completările ulterioare.”
2019 - lei -

Temeiurile juridice,
inclusiv hotărârile
Consiliului Local prin
care s-au instituit
aceste taxe speciale

NIVELURILE
STABILITE DE
CONSILIUL
LOCAL
PENTRU ANUL
2020
- lei -

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI
DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE S-AU
INSTITUIT ACESTEA
Taxa pentru folosirea locurilor de aşteptare

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport
COMPARTIMENTUL
TRANSPORT REGIM
Taxa pentrtu viza autorizaţiei de transport
TAXI
Taxa pentru schimbarea maşinii, a numărului
maşinii, a persoanei desemnate, adresa
sediului opertorului de transport

-

350
lei/an/maşină
500
lei/an/maşină
50 lei
/an/maşină
50 lei

Art.3 Se modifică şi se completează Anexa 3- Taxe speciale, după cum urmează:
Compartimentul transport regim taxi pentru taxele:
- Taxă pentru folosirea locurilor de aşteptare
- Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de transport
- Taxă pentrtu viza autorizaţiei de transport
- Taxă pentru schimbarea maşinii, a numărului maşinii, a persoanei desemnate,
adresa sediului opertorului de transport
Procedurile privind eliberarea/vizarea autorizaţiilor de transport, folosirea locurilor
publice şi modalitatea de schimbare a documentelor care au stat la baza eiterii
autorizaţiei sunt prevăzute în HCL nr. _/2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de
închiriere în oraşul Negreşti.
Art.4 Se modifică şi se completează Anexa 1- Tabloul cadru, Capitolul IX – Alte taxe
locale-Anexa B, după cum urmează:
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2019
- lei -

Anexa B

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2020
- lei -

Art. 486 alin. (1) 
Taxe
pentru utilizarea temporară a
locurilor publice și pentru
vizitarea muzeelor, caselor
memoriale,
monumentelor
istorice de arhitectură și
arheologice
și
altele
asemenea.*)
2. Taxa pentru utilizarea
locurilor publice cu terase
3. Taxa pentru utilizarea
locurilor publice cu garaje

-

25 lei/mp/lună
1 leu/mp/lună- persoane fizice
2 lei/mp/lună- persoane juridice

Art.5 Se modifică şi se completează Anexa 4- Alte taxe locale, după cum urmează:
2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu terase – persoane fizice şi
juridice
Taxa este datorată pentru utilizarea domeniului public şi privat al oraşului
Negreşti, de către persoanele fizice sau juridice, în situaţia în care nu fac dovada
existenţei unui contract valabil încheiat cu proprietarul acestuia, prin care li se transmite
dreptul de folosinţă asupra terenului ocupat cu terase.
Taxa se calculează în lei/mp/lună şi se plăteşte în două rate egale până la datele
de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a
taxei, se datorează după acest termen majorări de întârziere calculate pentru fiecare lună
sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi
până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Plătitorii acestor taxe, persoane fizice sau juridice, au obligaţia depunerii
declaraţiilor de impunere la sediul organului fiscal din cadrul Primăriei oraşului
Negreşti, în termen de 30 de zile de la data amplasării pe domeniul public a teraselor.
În situaţia în care se constată existenţa pe teren a unor terase amplasate în locurile
publice şi în condiţiile în care proprietarul nu a depus declaraţia în vederea stabilirii
taxei pentru utilizarea locurilor publice, organul fiscal are dreptul de a proceda la
stabilirea din oficiu a taxei, potrivit art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală.
3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu garaje – persoane
fizice/persoane juridice
Taxa este datorată pentru utilizarea domeniului public şi privat al oraşului
Negreşti, de către persoanele fizice sau juridice, în situaţia în care nu fac dovada
existenţei unui contract valabil încheiat cu proprietarul acestuia, prin care li se transmite
dreptul de folosinţă asupra terenului ocupat cu clădiri (garaje, magazii, construcţii
provizorii-chioşcuri, tonete etc).
Taxa se calculează în lei/mp/lună şi se plăteşte în două rate egale până la 31
martie şi 30 septembrie, inclusiv. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a taxei, se
datorează după acest termen majorări de întârziere calculate pentru fiecare lună sau

fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la
data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Plătitorii acestor taxe, persoane fizice sau juridice, au obligaţia depunerii
declaraţiilor de impunere la sediul organului fiscal din cadrul Primăriei oraşului
Negreşti, în termen de 30 de zile de la data dobândirii clădirilor amplasate pe domeniul
public.
Taxa se datorează cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit
clădirea amplasată în locurile publice, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul
anului fiscal respectiv.
În cazul înstrăinării, taxa stabilită în sarcina fostului proprietar se dă la scădere pe
baza actului de înstrăinare cu începere de la întâi a lunii următoare celei în care s-a facut
înstrainarea. Contribuabilii au obligaţia depunerii documentelor justificative în vederea
radierii din evidenţele fiscale.
În situaţia în care se constată existenţa pe teren a unor clădiri (garaje, magazii,
construcţii provizorii-chioşcuri, tonete etc), amplasate în locurile publice şi în condiţiile
în care proprietarul nu a depus declaraţia în vederea stabilirii taxei pentru utilizarea
locurilor publice, organul fiscal are dreptul de a proceda la stabilirea din oficiu a taxei,
potrivit art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
Art.6 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul oraşului
Negreşti, prin Serviciul impozite şi taxe – fond locativ.
Negreşti,

octombrie 2019

Iniţiator,
Primarul oraşului
Vasile VOICU

Avizat pentru legalitate,
Secretarul oraşului
Felicia FAUR

/România
Judeţul Vaslui
Primaria oraşului Negreşti
Serviciul impozite şi taxe

Nr. 12700/02.10.2019

Raport
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
HCL nr. 34/24.04.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale, pe anul 2020

Potrivit art. 20, pct. b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au
competenţa şi răspunderea în stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea
impozitelor şi taxelor locale precum şi a altor venituri ale bugetului local prin
compartimentele proprii de specialitate, în condiţiile legii.
Directiva 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru
utilizarea anumitor infrastructuri prevede actualizarea impozitului pentru vehiculele de
transport de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform ratei de
schimb a monedei euro (1 euro = 4,7511 lei), astfel cum a fost publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2019(2019/C331/05). Rata inflaţiei pentru
anul fiscal 2018, potrivit Comunicatului de presă nr. 17/14.01.2019 al Institutului
Naţional de Statistică privind preţurile de consum, a fost de 4,6%. Având în vedere că
valoarea impozitului actualizată conform ratei de schimb a monedei euro este mai mică
decât valoarea indexată cu rata inflaţiei şi ţinând cont că Anexa 1 din Directiva
1999/62/CE precizează „Valoarea minimă a taxei”, se impune actualizarea impozitul
pentru mijloacele de transport prevăzute la art 470, alin. (5)-(6) cu rata inflaţiei.
Art. 484, alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal prevede
posibilitatea adoptării de către consiliile locale de taxe speciale pentru funcționarea unor
servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, iar art. 486, alin.
(1) prevede posibilitatea instituirii unor taxe pentru utilizarea temporară a locurilor
publice.
Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre
dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al oraşului Negreşti.
Negreşti, 2 octombrie 2019
Întocmit,
Şef Serviciu impozite şi taxe,
Gologan Alina

1

România
Judeţul Vaslui
Oraşul Negreşti
Primar

Nr. 12699/02.10.2019
Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 34/24.04.2019
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul
2020

Având în vedere art. 16, alin. (2), art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, art. 6 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Directiva
1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de
aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor
infrastructuri, Comunicatul de presă nr. 17/14.01.2019 al Institutului Naţional de
Statistică privind preţurile de consum şi HCL nr.___/2019 privind aprobarea
Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de
taxi şi în regim de închiriere în oraşul Negreşti, propun prezentul proiect de
hotărâre spre dezbatere în cadrul Consiliului Local Negreşti în vederea analizării şi
aprobării lui.
Negreşti, 2 octombrie 2010

Iniţiator,
Primar
Vasile VOICU

