ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR
HOTARÂREA
nr. 8 din 29 ianuarie 2021
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Topraisar nr. 48/22.12.2020
privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b)
art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificările și completările ulterioare;

d) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art.
30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
e) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare
f) art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95 alin. (1) și (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art.
106, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin.
(1) lit. a), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (6) și (7), art. 135 -138, art. 139 alin. (3) lit. c),
art. 154, art. 155 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b), art. 197 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 198
alin. (1), art. 199 alin. (1) și (2) și art. 240 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
g) Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și
completările ulterioare;
h) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările și completările ulterioare;
i) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
j) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare
k) Legii nr. 296/18.12.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal;
l) Hotărârea Consiliului Local al comunei Topraisar nr. 48/22.12.2020 privind
aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
m)
art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată;
n)
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei
Topraisar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 1/13.02.2020;
o)
ale art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările ulterioare;

luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Topraisar, în calitatea sa de inițiator
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Topraisar
c) Avizul Comisiei nr. 1 – Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală
d) Avizul Comisiei nr. 3 – Comisia de specialitate pentru culte, juridică, disciplină,
apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenilor, administrație publică
locală
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR, întrunit în ședința ordinară din
data de 29 ianuarie 2021, adoptă prezenta hotărâre
Art. I.

Hotărârea Consiliului Local al comunei Topraisar nr. 48/22.12.2020 privind aprobarea
impozitelor și taxelor locale pe anul 2021, se modifică și se completează în sensul că după
art. 1, se introduc 14 articole, respectiv art. 1¹ - art. 1¹⁴, după cum urmează:
“Art. 1¹. - Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la
art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi
în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia
domiciliază.
Art. 1². - Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, în cazul persoanelor cu
handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu
data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să
fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile.
Art. 1³. – Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculează prin aplicarea cotei stabilită la:
a) valorea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii
5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de
plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen
de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului
fiscal următor.
b) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu
este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului
fiscal.
Art. 1⁴. - În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la
organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit art. 459 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
Art. 1⁵. - Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate conform art. 460 alin. (5) lit.d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. În
situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se
utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.
(1) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport
de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la
primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare
după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de
1 ianuarie a anului fiscal următor.
(2) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii
5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.
(3) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii
5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) şi
(2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii."
Art. 1⁶. - În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări
aduse unei clădiri existente cu destinaţie nerezidenţială, care determină creşterea sau
diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să
depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de
competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi
datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor.
Art. 1⁷. - În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în
actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care
corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de
cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar
impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care se înregistrează lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru şi
publicitate imobiliară, ca anexă la declaraţia fiscală.
Art. 1⁸. - Pentru plata cu anticipaţie a taxei pe clădiri, datorată pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de
10%.
Art. 1⁹. - Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită în cazul persoanelor
cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu
data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să
fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile.
Art. 1¹⁰. - În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise
în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile
Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale,
dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în

evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se
calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care se înregistrează lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, ca
anexă la declaraţia fiscală.
Art. 1¹¹. - În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă,
care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate
egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
Art. 1¹². - Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport stabilită în cazul
persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă
începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă
continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile.
Art. 1¹³. - În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât
România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în
a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz,
în termen de 30 de zile de la data eliberării cărţii de identitate a vehiculului (CIV) de către
Registrul Auto Român şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de
1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.
Art. 1¹⁴. - (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele
respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând
cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la
art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se indexează anual în
funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie
a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor
infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro,
prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru
utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului
Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
(3) Sumele indexate conform alin. (1) şi (2) se aprobă prin hotărâre a consiliului
local şi se aplică în anul fiscal următor.”
Art. II

Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei Topraisar, Compartimentului Impozite și taxe, Executare silită și
prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.primariatopraisar.ro
.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Nicolaie PĂUN

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI TOPRAISAR
 …………………………….………
Mihai IACOBOAIA

