
P R O I E C T

ANEXA NR.1

la Hotărârea Consiliului Local nr………………..
privind Impozitele și taxe locale pentru anul fiscal 2022

Art. 1 Impozitul/taxa pe clădiri pentru anul fiscal 2022, se calculează,
dupa cum urmează :

a) pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexate aflate în proprietatea
persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădire se calculează prin aplicarea unei
cote de 0, 12 % asupra valorii impozabile a clădirii;

b) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice,
impozitul/taxa pe clădire se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra
valorii impozabile a clădirii;

c) pentru cladirile rezidențiale aflate în proprietatea sau detinute de
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza prin aplicarea unei
cote de 0,18% asupra valorii impozabile a clădirii;

d) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 1%, asupra valorii impozabile a clădirii;

e) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea
impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, pentru
clădirile aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul
/taxă pe clădiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 5% asupra valorii
impozabile a clădirii;

Art. 2- ( 1) Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafața construită
desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice, impozitul pe mijloacele de
transport, impozitul/taxa pe teren, aplicabile incepând cu anul 2022,
prevăzute in anexele nr. 2-6.

(2) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu
75% conform HCL NR.11/29.03.2019
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Art. 3 Pentru plata cu anticipare a impozitului/taxei pe clădiri, a
impozitului/taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, de către
persoanele fizice, se acordă o bonificție de l0%, dacă plata impozitului/taxei
datorate pentru întregul an se efectueaza pâna la data de 31 martie inclusiv, a
anului fiscal 2022.

Art. 4 - (1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor,
după cum urmează:

a) cota de 2%, în cazu1 unui spectacol de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau alta manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competiție sportivă internă sau internațională;

b) cota de 5%, în cazul oricarei alte manifestări artistice decât cele
enumerate la lit.a).

Art. 6 - (1) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate realizate în
baza unui contract sau a unei altfel de înțelegere încheiate cu o alta persoană,
cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de
informare în masă scrise și audiovizuale se calculeaza prin aplicarea cotei de
3% la valoarea serviciilor de reclamă si publicitate.

(2) Valoarea taxei pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate
se calculează anual, prin înmultirea numărului de metri pătrați sau a
fractiunii de metru patrat a suprafeței afisajului pentru reclamă sau
publicitate cu sumele stabilite, astfel:

a) în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate

econornica, suma este de 38 lei
b) în cazul oricaru altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de
afisaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 27 lei.

Art. 7 Taxele pertru eliberarea certificatelor de urbanism, a
autorizatiilor de construire si a altor avize și autorizitii sunt prevăzute în
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Art. 8 - (1) Pentru eliberarea atestatului de producator, respective
pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol, taxa este de 60 lei.

Art. 9 (1) Utilizarea temporara a locurilor publice pentru desfașurarea
unor activități econornice, se face în baza acordului de comerciazizare eliberat
de primar. Modelul acordului de comercializare, precum și procedurile de
eliberare, se stabilesc prin dispozitia primarului.

Art. 10 - ( 1) Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren, pentru clădirile
și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moșoaia, se
majorează, cu o cota de 500 %.
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