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CONSILIUL	LOCAL	BOZIORU	
	
	

HOTARARE	
privind	modificarea	si	completarea	Anexei	la	Hotararea	Consiliului	Local	Bozioru	

nr.40/2015	privind	stabilirea	impozitelor	si	taxelor	locale	pentru	anul	2016		
	
	

	 	 Consiliul	Local	Bozioru,	Judetul	Buzau;	
	 	 Avand	in	vedere:	
	 	 -	expunerea	de	motive	a	Primarului	Com.Bozioru	nr._______/2016;	
	 	 -	raportul	de	specialitate	nr.	_______	/2016;	
	 	 -	avizele	Comisiilor	de	specialitate	ale	Consiliului	Local	Bozioru;	
	 	 -	adresa	nr.935/14.01.2016	a	Institutiei	Prefectului	Buzau;	
	 	 -	art.unic	din	Legea	nr.358/2015	privind	aprobarea	O.U.G.nr.	50/2015	pentru	
modificarea	şi	 completarea	Legii	nr.	227/2015	privind	Codul	 fiscal	 si	a	Legii	nr.	207/2015	
privind	Codul	de	procedură	fiscala;	 	 	
	 	 -	art.47,	alin.(1)	si	art.58	–	61	din	Legea	nr.24/2000,	privind	normele	de	tehnică	
legislativă	pentru	elaborarea	actelor	normative,	(R2),	actualizata;	
	 	 -	art.36,	alin.(4),	lit.c)	din	Legea	nr.215/2001	a	administratiei	publice	locale,	(R),	
actualizata.	
	 	 In	 temeiul	 art.45	din	 Legea	nr.215/2001	a	 administratiei	 publice	 locale,	 (R),	
actualizata,		
	
	

HOTARASTE:	
	

	 	 Art.I.	 Se	 aproba	modificarea	 si	 completarea	 Anexei	 la	 Hotararea	 Consiliului	
Local	Bozioru	nr.40/2015	privind	stabilirea	 impozitelor	si	 taxelor	 locale	pentru	anul	2016,	
dupa	cum	urmeaza:	
	 	1.	La	articolul	3,	alineatele	(2)	şi	(4)	se	modifică	şi	vor	avea	următorul	cuprins:	
				«(2)	Pentru	clădirile	proprietate	publică	sau	privată	a	statului	ori	a	unităţilor	administrativ-
teritoriale,	concesionate,	închiriate,	date	în	administrare	ori	în	folosinţă,	după	caz,	oricăror	
entităţi,	altele	decât	cele	de	drept	public,	se	stabileşte	taxa	pe	clădiri,	care	se	datorează	de	
concesionari,	 locatari,	 titularii	 dreptului	 de	 administrare	 sau	 de	 folosinţă,	 după	 caz,	 în	
condiţii	 similare	 impozitului	 pe	 clădiri.	 În	 cazul	 transmiterii	 ulterioare	 altor	 entităţi	 a	
dreptului	 de	 concesiune,	 închiriere,	 administrare	 sau	 folosinţă	 asupra	 clădirii,	 taxa	 se	
datorează	de	persoana	care	are	relaţia	contractuală	cu	persoana	de	drept	public.	
				......................................................	
				(4)	 În	 cazul	 clădirilor	 care	 fac	 obiectul	 unor	 contracte	 de	 concesiune,	 închiriere,	
administrare	sau	 folosinţă	ce	se	 referă	 la	perioade	mai	mari	de	o	 lună,	 taxa	pe	clădiri	 se	
stabileşte	proporţional	cu	numărul	de	luni	pentru	care	este	constituit	dreptul	de	concesiune,	
închiriere,	administrare	ori	folosinţă.	Pentru	fracţiunile	mai	mici	de	o	lună,	taxa	se	calculează	
proporţional	cu	numărul	de	zile	din	luna	respectivă.»	
					 2.	La	articolul	3,	după	alineatul	 (4)	 se	 introduce	un	nou	alineat,	alineatul	 (4^1),	cu	
următorul	cuprins:	
				«(4^1)	 În	 cazul	 clădirilor	 care	 fac	 obiectul	 unor	 contracte	 de	 concesiune,	 închiriere,	
administrare	 sau	 folosinţă	 ce	 se	 referă	 la	perioade	mai	mici	de	o	 lună,	 taxa	pe	 clădiri	 se	
datorează	proporţional	cu	numărul	de	zile	sau	de	ore	prevăzute	în	contract.»	
	



					 3.	La	articolul	3,	după	alineatul	 (5)	 se	 introduce	un	nou	alineat,	alineatul	 (5^1),	cu	
următorul	cuprins:	
				«(5^1)	 În	 cazul	 în	 care	pentru	o	 clădire	proprietate	publică	 sau	privată	 a	 statului	 ori	 a	
unităţii	administrativ-teritoriale	se	datorează	 impozit	pe	clădiri,	 iar	 în	cursul	unui	an	apar	
situaţii	care	determină	datorarea	taxei	pe	clădiri,	diferenţa	de	impozit	pentru	perioada	pe	
care	se	datorează	taxa	pe	clădiri	se	compensează	sau	se	restituie	contribuabilului	 în	anul	
fiscal	următor.»	
					 4.	La	articolul	4,	alineatul	(3)	se	modifică	şi	va	avea	următorul	cuprins:	
				«(3)	În	cazul	unei	clădiri	care	are	pereţii	exteriori	din	materiale	diferite,	pentru	stabilirea	
valorii	impozabile	a	clădirii	se	identifică	în	tabelul	prevăzut	la	alin.	(2)	valoarea	impozabilă	
corespunzătoare	materialului	cu	ponderea	cea	mai	mare.»	
				 5.	La	articolul	5	alineatul	(1),	litera	a)	se	modifică	şi	va	avea	următorul	cuprins:	
				«a)	valoarea	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;».	
					 6.	La	articolul	4,	alineatul	(6)	se	modifică	şi	va	avea	următorul	cuprins:	
				«(6)	Valoarea	impozabilă	a	clădirii	se	actualizează	o	dată	la	3	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.»	
					 7.	La	articolul	8,	alineatele	(6),	(11)	şi	(12)	se	modifică	şi	vor	avea	următorul	cuprins:	
				«(6)	În	cazul	extinderii,	îmbunătăţirii,	desfiinţării	parţiale	sau	al	altor	modificări	aduse	unei	
clădiri	 existente,	 inclusiv	 schimbarea	 integrală	 sau	 parţială	 a	 folosinţei,	 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.	
					.........................................................	
				(11)	În	cazul	clădirilor	pentru	care	se	datorează	taxa	pe	clădiri,	în	temeiul	unui	contract	de	
concesiune,	închiriere,	administrare	ori	folosinţă	care	se	referă	la	perioade	mai	mari	de	o	
lună,	 titularul	 dreptului	 de	 concesiune,	 închiriere,	 administrare	ori	 folosinţă	 are	obligaţia	
depunerii	unei	declaraţii	la	organul	fiscal	local	până	la	data	de	25	inclusiv	a	lunii	următoare	
intrării	în	vigoare	a	contractului.	
				(12)	În	cazul	clădirilor	pentru	care	se	datorează	taxa	pe	clădiri,	în	temeiul	unor	contracte	
de	concesiune,	închiriere,	administrare	ori	folosinţă	care	se	referă	la	perioade	mai	mici	de	o	
lună,	 persoana	 de	 drept	 public	 care	 transmite	 dreptul	 de	 concesiune,	 închiriere,	
administrare	ori	folosinţă	are	obligaţia	să	depună	o	declaraţie	la	organul	fiscal	local,	până	la	
data	de	25	 inclusiv	a	 lunii	următoare	 intrării	 în	vigoare	a	contractelor,	 la	care	anexează	o	
situaţie	centralizatoare	a	acestor	contracte.»	
					 8.	La	articolul	9,	alineatul	(5)	se	modifică	şi	va	avea	următorul	cuprins:	
				«(5)	 În	 cazul	 contractelor	de	 concesiune,	 închiriere,	 administrare	 sau	 folosinţă,	 care	 se	
referă	la	perioade	mai	mari	de	o	lună,	taxa	pe	clădiri	se	plăteşte	lunar,	până	la	data	de	25	
inclusiv	a	lunii	următoare	fiecărei	luni	din	perioada	de	valabilitate	a	contractului,	de	către	
concesionar,	locatar,	titularul	dreptului	de	administrare	sau	de	folosinţă.»	
	
					 9.	 La	 articolul	 9,	 după	 alineatul	 (5)	 se	 introduce	 un	 nou	 alineat,	 alineatul	 (6),	 cu	
următorul	cuprins:	
				«(6)	În	cazul	contractelor	care	se	referă	la	perioade	mai	mici	de	o	lună,	persoana	juridică	
de	drept	public	care	transmite	dreptul	de	concesiune,	închiriere,	administrare	sau	folosinţă	



colectează	taxa	pe	clădiri	de	la	concesionari,	locatari,	titularii	dreptului	de	administrare	sau	
de	folosinţă	şi	o	varsă	lunar,	până	la	data	de	25	inclusiv	a	lunii	următoare	fiecărei	luni	din	
perioada	de	valabilitate	a	contractului.»	
				 10.	La	articolul	10,	alineatele	(2)	şi	(4)	se	modifică	şi	vor	avea	următorul	cuprins:	
				«(2)	 Pentru	 terenurile	 proprietate	 publică	 sau	 privată	 a	 statului	 ori	 a	 unităţilor	
administrativ-teritoriale,	concesionate,	închiriate,	date	în	administrare	ori	în	folosinţă,	după	
caz,	oricăror	entităţi,	altele	decât	cele	de	drept	public,	se	stabileşte	taxa	pe	teren,	care	se	
datorează	de	concesionari,	 locatari,	 titulari	 ai	dreptului	de	administrare	 sau	de	 folosinţă,	
după	 caz,	 în	 condiţii	 similare	 impozitului	 pe	 teren.	 În	 cazul	 transmiterii	 ulterioare	 altor	
entităţi	a	dreptului	de	concesiune,	 închiriere,	administrare	sau	folosinţă	asupra	terenului,	
taxa	se	datorează	de	persoana	care	are	relaţia	contractuală	cu	persoana	de	drept	public.	
				......................................................	
				(4)	 În	 cazul	 terenurilor	 care	 fac	 obiectul	 unor	 contracte	 de	 concesiune,	 închiriere,	
administrare	 sau	 folosinţă	 ce	 se	 referă	 la	perioade	mai	mari	 de	o	 lună,	 taxa	pe	 teren	 se	
stabileşte	proporţional	cu	numărul	de	luni	pentru	care	este	constituit	dreptul	de	concesiune,	
închiriere,	administrare	ori	folosinţă.	Pentru	fracţiunile	mai	mici	de	o	lună,	taxa	se	calculează	
proporţional	cu	numărul	de	zile	din	luna	respectivă.»	
					 11.	La	articolul	10,	după	alineatul	(4)	se	introduce	un	nou	alineat,	alineatul	(4^1),	cu	
următorul	cuprins:	
				«(4^1)	 În	 cazul	 terenurilor	 care	 fac	 obiectul	 unor	 contracte	 de	 concesiune,	 închiriere,	
administrare	 sau	 folosinţă	 ce	 se	 referă	 la	 perioade	mai	mici	 de	 o	 lună,	 taxa	 pe	 teren	 se	
datorează	proporţional	cu	numărul	de	zile	sau	de	ore	prevăzute	în	contract.»	
					 12.	La	articolul	10,	după	alineatul	(5)	se	introduce	un	nou	alineat,	alineatul	(5^1),	cu	
următorul	cuprins:	
				«(5^1)	 În	 cazul	 în	 care	 pentru	 o	 suprafaţă	 de	 teren	 proprietate	 publică	 sau	 privată	 a	
statului	ori	a	unităţii	administrativ-teritoriale	se	datorează	impozit	pe	teren,	iar	în	cursul	unui	
an	 apar	 situaţii	 care	 determină	 datorarea	 taxei	 pe	 teren,	 diferenţa	 de	 impozit	 pentru	
perioada	pe	care	se	datorează	taxa	se	compensează	sau	se	restituie	contribuabilului	în	anul	
fiscal	următor.»	
					 13.	La	articolul	11,	după	alineatul	(2)	se	introduce	un	nou	alineat,	alineatul	(2^1),	cu	
următorul	cuprins:	
				«(2^1)	 În	 cazul	 unui	 contribuabil	 care	 deţine	mai	multe	 terenuri	 situate	 în	 intravilanul	
aceleiaşi	unităţi/subdiviziuni	administrativ-teritoriale,	suprafaţa	de	400	m²	prevăzută	la	alin.	
(2)	 se	 calculează	 o	 singură	 dată,	 prin	 însumarea	 suprafeţelor	 terenurilor,	 în	 ordine	
descrescătoare.»	
					 14.	La	articolul	12,	alin.	(8)	şi	(9)	se	modifică	şi	vor	avea	următorul	cuprins:	
				«(8)	În	cazul	terenurilor	pentru	care	se	datorează	taxa	pe	teren,	în	temeiul	unui	contract	
de	concesiune,	închiriere,	administrare	ori	folosinţă	care	se	referă	la	perioade	mai	mari	de	o	
lună,	 titularul	 dreptului	 de	 concesiune,	 închiriere,	 administrare	ori	 folosinţă	 are	obligaţia	
depunerii	unei	declaraţii	la	organul	fiscal	local	până	la	data	de	25	inclusiv	a	lunii	următoare	
intrării	în	vigoare	a	contractului.	
				(9)	În	cazul	terenurilor	pentru	care	se	datorează	taxa	pe	teren,	în	temeiul	unor	contracte	
de	concesiune,	închiriere,	administrare	ori	folosinţă	care	se	referă	la	perioade	mai	mici	de	o	
lună,	 persoana	 de	 drept	 public	 care	 transmite	 dreptul	 de	 concesiune,	 închiriere,	
administrare	ori	folosinţă	are	obligaţia	să	depună	o	declaraţie	la	organul	fiscal	local,	până	la	
data	de	25	 inclusiv	a	 lunii	următoare	 intrării	 în	vigoare	a	contractelor,	 la	care	anexează	o	
situaţie	centralizatoare	a	acestor	contracte.»	
					 15.	La	articolul	13,	alineatul	(5)	se	modifică	şi	va	avea	următorul	cuprins:	
				«(5)	 În	 cazul	 contractelor	de	 concesiune,	 închiriere,	 administrare	 sau	 folosinţă,	 care	 se	
referă	la	perioade	mai	mari	de	o	lună,	taxa	pe	teren	se	plăteşte	lunar,	până	la	data	de	25	



inclusiv	a	lunii	următoare	fiecărei	luni	din	perioada	de	valabilitate	a	contractului,	de	către	
concesionar,	locatar,	titularul	dreptului	de	administrare	sau	de	folosinţă.»	
				 16.	La	articolul	13,	după	alineatul	 (5)	se	 introduce	un	nou	alineat,	alineatul	 (6),	cu	
următorul	cuprins:	
				«(6)	În	cazul	contractelor	care	se	referă	la	perioade	mai	mici	de	o	lună,	persoana	juridică	
de	drept	public	care	transmite	dreptul	de	concesiune,	închiriere,	administrare	sau	folosinţă	
colectează	taxa	pe	teren	de	la	concesionari,	locatari,	titularii	dreptului	de	administrare	sau	
de	folosinţă	şi	o	varsă	lunar,	până	la	data	de	25	inclusiv	a	lunii	următoare	fiecărei	luni	din	
perioada	de	valabilitate	a	contractului.»"	
	 	 Art.II.	Secretarul	Comunei	Bozioru	va	comunica	prezenta	hotarare	persoanelor	
si	institutiilor	interesate.	
	
	 					Nr.	3				 	 	 Presedinte	sedinta,	
	 27.01.2015	 	 	 	 	 	 	 				Contrasemneaza,	
	 		Bozioru	 	 	 _______________	 	 	 	Secretar,	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 								Dumitrescu	Dan	–	Nicolae		
	
	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 				X	
	 	 	 	 	 	 				X	
	
	 Hotararea	a	fost	adoptata	cu	___	voturi	,,pentru”,	___	voturi	,,impotriva”	si	___	,,abtineri”	dintr-un	
numar	de	___	consilieri	prezenti.	
	

Secretar,	
	

Dumitrescu	Dan	–	Nicolae	


