


H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1. –(1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, după 

cum urmează: 

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în tabloul cuprinzând 

valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate 

acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016, constituind 

anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

b) impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice: 

-în cazul cladirilor rezidențiale si a clădirilor-anexă, cota prevazută la 

art.457  alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabilește la 0,1%; 

-în  cazul cladirilor nerezidențiale, cota prevăzută la art.458  alin.(1) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabilește la 1,3%; 

-pentru clădirile nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, 

utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota prevazută la art.458 alin. (3) 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal este de 0,4%;  

c) impozitul/taxa  pe clădiri datorat/(ă) de contribuabilii persoane 

juridice:  

- pentru clădirile rezidențiale, cota prevăzută la art. 460 alin. (1)  din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte la  0,2%; 

-pentru clădirile nerezidențiale, cota prevăzută la art. 460 alin.(2) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte la 1,3%; 

- cota prevăzută la art. 460 alin.(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal este  de 5% pentru clădirile a căror proprietari nu au actualizat valoare 

impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă. 

-pentru clădirile nerezidențiale aflate in proprietatea sau deținute de 

persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota prevăzută 

la art.460 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal este de 0,4%; 

       d) impozitul pe teren  

-majorarea prevăzută la art.489 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal,  pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se stabilește 

la 500%, începând cu al treilea an; 
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