ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.95
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 în comuna Valea
Lunga, jud. Alba
Consiliul local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
19.12.2017,
Luând în considerare:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
-Raportul de specialitate cu nr.4188/05.12.2017 al inspectorului din cadrul
compartimentului contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Valea Lunga prin care se propune aprobarea
impozitelor si taxelor locale a comunei Valea Lungă pentru anul 2018 cat si a
facilitatilor acordate pentru anul 2018;
-Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Valea Lungă;
Cunoscand prevederile :
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare;
Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu completarile si modificarile
ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbre cu completarile si modificarile ulterioare; Ordonanata Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal ; Legea nr. 26/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 46/2016 pentru completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si
tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; Legea nr.
196/2017, Legea nr. 107/2017 si Legea nr. 209/2017 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 27, 36 alin (2) lit.(b), alin.(4) lit.(c), art.45 alin.(2) lit.(c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe
asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în comuna Valea Lungă, pentru anul
2018, astfel cum sunt redate în Anexa nr.1 si Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice si juridice, se
determină prin aplicarea cotei de 0,1% pentru cladiri rezidentiale si 0,5 % pentru cladiri
nerezidentiale asupra valorii clădirilor determinată pe baza normelor prevăzute în
Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.3. 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.
Pentru neplata la termenele enunţate la alin.1, contribuabilii datorează majorări de
întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.4. 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.5. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a
impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru
întregul an, de către persoanele fizice si juridice, până la data de 31.03.2018, se acordă o
bonificaţie de 10%.
Art.6. Se aprobă regulamentul privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale
de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru
persoanele fizice si juridice, cum este redat în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.7. Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe
locale şi Hotărârile Consiliului Local al comunei Valea Lunga cu impact asupra
impozitelor şi taxelor locale din perioada 2015-2018, este cuprinsa in Anexa nr.4 la
prezenta hotărâre.
Art.8. Anexele nr.1, 2 , 3 si 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Se aproba plafonul obligatiilor fiscal restante, datorate de catre debitorii
persoane fizice si juridice, ce vor fi mentionati in lista ce se va publica trimestrial, pana
in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare, conform prevederilor
art. 162, alin.2 lit. b) din legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal, astfel:
- Pentru persoane fizice- 1000 lei
- Pentru persoane juridice- 1000 lei
Art.10. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale
datorate pe anul 2018 şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2018.
Art.11. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului
Local al comunei Valea Lunga nr.81/31.10.2016 cu modificarile si completarile
ulterioare îşi pierde valabilitatea.
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Primarul
comunei Valea Lunga, Secretarul comunei Valea Lunga, Compartimentul Contabilitate,

Impozite si Taxe si Compartimentul Registru Agricol, Compartimentul Administrație
Publică și Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei comunei Valea Lunga.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului judeţului Alba în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi compartimentului contabilitate,
impozite si taxe locale din cadrul Primariei comunei Valea Lunga.

Valea Lungă, 19.12.2017
Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă,
Banea Kinga Katalina
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HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 în comuna Valea
Lunga, jud. Alba
Consiliul local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
19.12.2017,
Luând în considerare:
-Raportul de specialitate cu nr.4188/05.12.2017 al inspectorului din cadrul
compartimentului contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Valea Lunga prin care se propune aprobarea
impozitelor si taxelor locale a comunei Valea Lungă pentru anul 2018 cat si a
facilitatilor acordate pentru anul 2018;
-Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Valea Lungă;
Cunoscand prevederile :
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare;
Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu completarile si modificarile
ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbre cu completarile si modificarile ulterioare; Ordonanata Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal ; Legea nr. 26/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 46/2016 pentru completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si
tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; Legea nr.
196/2017, Legea nr. 107/2017 si Legea nr. 209/2017 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 27, 36 alin (2) lit.(b), alin.(4) lit.(c), art.45 alin.(2) lit.(c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe
asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în comuna Valea Lungă, pentru anul
2018, astfel cum sunt redate în Anexa nr.1 si Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice si juridice, se
determină prin aplicarea cotei de 0,1% pentru cladiri rezidentiale si 0,5 % pentru cladiri
nerezidentiale asupra valorii clădirilor determinată pe baza normelor prevăzute în Anexa
nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.3. 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.
Pentru neplata la termenele enunţate la alin.1, contribuabilii datorează majorări de
întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.4. 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.5. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren
şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, de către
persoanele fizice si juridice, până la data de 31.03.2018, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art.6. Se aprobă regulamentul privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale
de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru
persoanele fizice si juridice, cum este redat în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.7. Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe
locale şi Hotărârile Consiliului Local al comunei Valea Lunga cu impact asupra
impozitelor şi taxelor locale din perioada 2015-2018, este cuprinsa in Anexa nr.4 la
prezenta hotărâre.
Art.8. Anexele nr.1, 2 , 3 si 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Se aproba plafonul obligatiilor fiscal restante, datorate de catre debitorii
persoane fizice si juridice, ce vor fi mentionati in lista ce se va publica trimestrial, pana
in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare, conform prevederilor
art. 162, alin.2 lit. b) din legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal, astfel:
- Pentru persoane fizice- 1000 lei
- Pentru persoane juridice- 1000 lei
Art.10. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale
datorate pe anul 2018 şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2018.
Art.11. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului
Local al comunei Valea Lunga nr.81/31.10.2016 cu completarile si modificarile
ulterioare îşi pierde valabilitatea.
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Primarul
comunei Valea Lunga, Secretarul comunei Valea Lunga, Compartimentul Contabilitate,

Impozite si Taxe si Compartimentul Registru Agricol, Compartimentul Administrație
Publică și Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei comunei Valea Lunga.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului judeţului Alba în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si compartimentului contabilitate,
impozite si taxe locale din cadrul Primariei comunei Valea Lunga.
Valea Lungă, 12.12.2017
Initiator -primar
Pusca Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

