ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HAMCEARCA
HOTARÂREA Nr.
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Consiliul local al Comunei Hamcearca, judetul Tulcea întrunit în şedinţă extraordinară din data
de 18 decembrie 2017, legal constituită;
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2018, prezentată de primarul comunei Hamcearca, precum şi avizul
favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hamcearca;
In conformitate cu prevederile Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare ;
In temeiul art.36, alin. (2), pct.4 lit.c si art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare
Hotărăşte:

Art.l. Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii la bugetul local;
Art.2. Impozitul pe clădiri, proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei

de 0,1 asupra valorii impozabile a clădirii determinată potrivit criteriilor si normelor de evaluare
prevăzute în Legea nr.227/2015, astfel :
1. Clădiri :
a) cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, piatra naturală sau din alte
materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic= 600 lei/mp
b) cu pereţi exteriori din lemn,paiantă, vălătuci,cărămidă nearsă şi alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic = 200 lei /m.p.
2. Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii :
a) Cu cadre din beton armat sau pereţi exteriori din cărămida arsă sau orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic= 175 lei/mp
b) cu pereti exteriori din lemn, piatră naturală, cărămidă nearsă paiantă, vălătuci= 75 lei/m.p.
Art.3. (1) Cu data de 1 ianuarie 2018, pentru clădirile proprietate publică sau privată a
statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrarea ori în
folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a
concesionarilor, locatorilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii
similare impozitului pe clădiri.
(2) Impozitul pe clădiri proprietatea persoanelor juridice se calculează prin aplicarea unei cote de
1,5 % asupra valorii de inventar al clădirii.
Art.4. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor se vor aplica următorii coeficienţi de
corectie pozitivă :
a) pentru satul Hamcearca zona C rang IV = 1,00 ;
b) pentru satele, Balabancea şi Nifon, zona C rangul V = 0,95 ;
c) pentru satul Caprioara, zona D, rangul V = 0,90.
Contribuabilii cate detin mai multe clădiri cu destinatia de locuinţă vor plati impozit conform
art.252, pct.(1) din Legea nr.571/2003.
Art.5. – (1) Impozitul pe terenul din intravilanul localitatilor, cu destinaţia de curţi şi constructii,
se stabileste pe localitati si zone după cum urmează:
a) pentru localitatea Hamcearca zona C ,rang IV = 430lei/ha
b) pentru localităţile : Balabancea şi Nifon situate în zona C,rang. V = 356 lei/ha
c) pentru satul Caprioara, zona D, rangul V =200 lei/ ha.
(2) Suprafata de teren din intravilan, care în registrul agricol
este înregistrată cu altă destinaţie decât cea de curti si constructii va fi impozitată astfel :

Nr.
Crt.

Categoria de folosinţă

1

Teren arabil

Satul
Hamcearca
Lei / ha
19

Satul
Balabancea
Lei / ha
19

Satul
Căprioara
Lei / ha
15

Satul
Nifon
Lei / ha
19

2
3
4
5

Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă

15
15
28
35

15
15
28
35

13
13
19
28

15
15
28
35

6

Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră

19

19

15

19

7

Teren cu ape

8

8

-

8

Art. 6. Pentru determinarea impozitului pe terenul din intravilanul satelor comunei Hamcearca se
va aplica coeficientul de corectie pozitivă de :
1,00– pentru toate satele componente ale comunei- corespunzător rangului IV.
Art.7. Impozitul pe terenul situat în extravilan, se stabileşte astfel :
Nr.
Categoria de folosinţă
Hamcearca
Balabancea
Căprioara
Nifon
Crt.
Lei/ha
Lei / ha
Lei / ha
Lei /ha
1
Teren cu construcţii
30
30
25
30
2
Arabil
50
50
45
50
3
Păşune
25
25
23
25
4
Fâneaţă
25
25
23
25
5
Vie pe rod
52
52
50
52
6
Livadă pe rod
52
52
50
52
7
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
15
15
10
15
8
Teren cu apă, altul decât
cel cu amenajări piscicole
3
3
3
3
9

Teren cu amenajări
piscicole

30

30

28

30

Art. 8. Pentru determinarea impozitului din extravilan, pentru toate satele, se va aplica
coeficientul de corecţie pozitivă de 1,00, ( corespunzător rang. IV) ;
Art.9. Începând cu data de 01 ianuarie 2018, pentru terenurile proprietate publică sau privată a
statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de dmionistrare sau folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
Art.10. Taxa asupra mijloacelor de transport, cu tractiune mecanică, care aparţin
contribuabililor se stabileste în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului,pentru fiecare 200 cmc sau
fractiune din aceasta,astfel:
a)Tipul mijlocului de transport -înmatriculate
lei/an/200 cmc
1) motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate
cilindrică până la 1.600 cmc inclusiv
10
2) autoturisme cu cap. cilindrică între 1601 şi 2000 cmc inclusiv
20
3) Autoturisme cu cap. cilindrică între 2001 şi 2600 cmc inclisiv
75
4) autoturisme cu cap. cilindrică între 2601 şi 3000 cmc inclusiv
145
5) autoturisme cu cap. cilindrică peste 3001 cmc
292
6) autobuze, autocamioane, microbuze
25
7) alte vehicole cu tractiune mecanica cu masa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismenele

de teren din producţia internă
32
8) tractoare înmatriculate
1820
b) Vehicule înregistrate
lei/200 cmc
1) Vehicule înreg. Cu cap.cilindrică < 4.800 cmc
3
2) Vehicule înreg.cu cap.cilindrică > 4.800 cmc
4
3) Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
55 lei / an
Art. 11. Se aprobă procedura de înregistrare şi radiere a vehiculelor la nivelul comunei
Hamcearca,activitatea desfăşurându-se pe compartimente de funcţionare astfel:
a) aprovizionarea cu material necesare(numere de înregistrare; cereri; certificate de înregistrare şi
radiere)se va face de compartimentul financiar contabil;
b) înregistrarea cererilor şi eliberarea certificatelor de înregistrare se va efectuaa de
compartimentul secretariat;
c) încasarea taxelor aferente acţiunii de înregistrare evidenţă şi radiere se va efectua de
compartimentul financiar impozite –taxe;
d) se stabilesc urmatoarele taxe şi tarife:
Nr.
crt.

secificatie

1

Taxa înregistrare
vehicul
C/V certificate
înregistrare
C/Vnumere
înregistrare

2
3

Tipul vehiculului
moped
25

Tractor/remorca
25

carute
25

5

5

6

20

25

30

Art.12. (1)În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai

mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în
tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
Impozitul
maximă admisă
(în lei / an)
Ax(e) motor(oare)
Alte sisteme de
cu sistem de suspensie
suspensie pentru
pneumatică sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute
I
două axe
1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică
0
142
de 13 tone
2
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică
142
395
de 14 tone
3
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică
395
555
de 15 tone
4
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică
555
1257
de 18 tone
5
Masa de cel puţin 18 tone
555
1257
II 3 axe
1
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică
142
248
de 17 tone
2
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică
248
509
de 19 tone
3
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică
509
661
de 21 tone

4
5
6

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică
de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone

661

1019

1019

1583

1019

1583

7
1019
1583
III 4 axe
1
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
661
670
de 25 tone
2
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
670
1046
de 27 tone
3
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică
1046
1661
de 29 tone
4
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică
1661
2464
de 31 tone
5
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică
1661
2464
de 32 tone
6
Masa de cel puţin 32 tone
1661
2464
(2) În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport
de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

Impozitul
(în lei / an)
Alte sisteme de
cu suspensie
pentru
de axele motoare

Ax(e)
motor(oare)
sistem
suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute
I

2+1 axe
1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de
14 tone
2
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de
16 tone
3
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de
18 tone
4
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de
20 tone
5
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de
22 tone
6
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de
23 tone
7
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
25 tone
8
Masa de celpuţin 25 tone, dar mai mică de
28 tone
9
Masa de cel puţin 28 tone

0

0

0

0

0

64

64

147

147

344

344

445

445

803

803

1408

803

1408

II

III

IV

V

2 + 2 axe
1
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
25 tone
2
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
26 tone
3
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de
28 tone
4
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de
29 tone
5
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de
31 tone
6
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de
33 tone
7
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de
36 tone
8
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone
9
Masa de cel puţin 38 tone
2 + 3 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone
3 + 2 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone
3 + 3 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone

138

321

321

528

528

775

775

936

936

1537

1537

2133

2133

3239

2133

3239

2133

3239

1698

2363

2363

3211

2363

3211

1500

2083

2083

2881

2881

4262

2881

4262

853

1032

1032

1542

1542

2454

1542

2454

Art.13. Pentru remorci, semiremorci sau rulote se stabilesc următorul impozit :
a)
b)
c)
d)

până la 1 tonă inclusiv = 10 lei ;
peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone = 35 lei ;
peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone = 55 lei ;
peste 5 tone = 65 lei;

Art.14. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor si autorizatiilor se stabilesc

următoarele taxe :

1. Certificatele de urbanism in mediul rural:
Suprafata
taxa – lei (ron)
a) până la 150 m.p. inclusiv
6
b) intre 151 si 250 m.p
7
c) intre 251 si 500 m.p.
9
d) intre 501 si 750 m.p
12
e) intre 751 si 1.000 m.p.
14
f) peste 1.000 m.p.
14 + 0,01 lei/ mp pentru fiecare m.p.
ce depăşeşte l.000 mp
2. Autorizatiile de constructie pentru lucrările care se autorizează potrivit legii :
- 1 % din valoarea autorizată a lucrării, inclusiv a instalatilor aferente acestora :
Pentru constructiile de locuinte si anexe gospodareşti taxele se reduc la 50 %.
3. Autorizatia de foraje si excavări = 8 lei / m.p.
4. Autorizarea constructiilor provizorii de şantier necesare executării
lucrărilor de şantier = 3 % din valoarea autorizata :
5. Autorizatia de constructie pentru organizarea de tabere, corturi,căsuţe sau
rulote -= 2 % din valoarea autorizată :
6. Autorizarea constructiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu,
chioşcuri, panouri reclama, afisaj, etc.= 5 lei/m.p.
7. Autorizarea lucrărilor de racorduri şi branşamente la reţelele de
apă, energie, telefonie şi televiziune prin cablu = 13 lei pentru fiecare instalaţie sau racord ;
8. Eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
către primar - l5 lei ;
9. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă= 9 lei.
Art.15. Pentru eliberarea altor autorizaţii si certificate se stabilesc următoarele taxe :
1. Pentru eliberarea autorizatiilor de funcţionare a unor activităţi
economice =20 lei ;
2. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfăşurarea unei activităţi- în mediul rural = 20 lei ;
3. Pentru elibererea certificatului de producător agricol = 60 lei ;
4. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de functionare= 40 lei ;
5. Pentru eliberarea de copii heliografice de planuri cadastrale sau alte
planuri deţinute de consiliul local – 25 lei, pentru fiecare exemplar.
Art.16. Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj, reclamă :
1. Pentru folosirea mijloacelor de publicitate si afisaj,panouri sau alte
mijloace publicitare beneficiarii datoreaza o taxă de 25 lei /an / m.p.
2. Pentru firmele instalate la locul exercitarii ectivitatii taxa anuala este
de 32 lei.
Art.17. Taxe copiere documente (A4) – 0,50 lei/pag.
Art.18. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor :
a) Pentru autovehicole şi remorci cu masa totală autorizată până
la 3500 kg inclusiv = 60 lei;
b)Pentru autovehicole şi remorci cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 3.500 kg = 145 lei ;
c) Pentru autorizarea în circulaţie – pentru probe a
autovehiculelor şi remorcilor = 414 lei ;
d) Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
remorcilor neîmatriculate permanent sau temporar - 9 lei ;
Art.19. Taxe speciale :
1. Pentru închirierea căminelor culturale în vederea efectuarii nunţilor
şi altor manifestari se stabilesc următoarele taxe:
a) 150 lei, pentru activităţile cu durată de 24 ore ;
b) 50 lei, pentru activităţile de până la 8 ore;
2. Pentru apa potabilă livrată prin sistemul de alimentare cu apă în localităţile Balabancea,
Hamcearca ,Caprioara şi Nifon se stabileşte preţul/tariful de 2,60 lei/ m.c. ;

Pentru neplata la termenul prevăzut în contract a facturilor emise pentru consumul de apă se
va aplica o dobândă penalizatoare de 0,1 , pe pe zi lucrătoare.
1.2. Pentru pierderile de apă potabilă din sistemul de alimentare al comunei Hamcearca care se
produc din vina abonatului (apometru neasigurat împotriva îngheţului sau diverselor
accidente care se pot solda cu pierderi de apă)se va evalua pierderea de către o comisie
formată din aparatul propriu al UAT Hamcearca, iar pierderea constatată va fi facturată ca şi
consum propriu.
1.3. Pentru neachitarea a două facturi, cosecutive, ce reprezintă contravaloarea apei potabile livrată
prin sistemul de alimentare al comunei Hamcearca,abonatul va fi debranşat şi va suporta
contravaloarea facturii restante;
1.4. Pentru rebranşarea la sistemul de alimentare cu apă al comunei Hamcearca după ce s-a efectuat
debranşarea (neachitarea a două facturi consecutive) se stabileşte o taxă de 200 lei;
1.5. Pentru clădirile/locuinţele în care nu se locuieşte permanent , plata la serviciile de salubrizare se
va încasa în cuantum de 25% din valoarea taxei de salubrizare stabilită de C. L. Hamcearca
numai în baza unei cereri însoţită de documente justificative (CI/BI/CD etc.)
3. Pentru închirierea maşinilor şi utilajelor ce aparţin Primăriei
Hamcearca se stabilesc următoarele tarife :
a) Pentru închirierea buldoexcavatorului în vederea executării de lucrări
se stabileşte o taxă de -120 lei / oră – persoană fizică ;
- 150lei/oră -persoană juridică
b) Pentru închirierea tractorului la transport :
la kilometri :
- cu 1 remorcă = 5 lei/km ;
- cu 2 remorci = 6 lei/km ;
La oră = 100 lei;
c) Pentru închirierea tractorului la arat :
- extravilan= 350 lei/ ha;
- intravilan = 60 lei/1.000 m.p.
d) Pentru închirierea autoutilitarei şi a microbuzelor şcolare se stabilesc
următoarele taxe:
- în judeţ = 2,5 lei/km;
- în afara judeţului 2,4 lei/km;
Art. 20. Alte taxe :
1. Pentru preluarea deşeurilor de la gospodăriile populaţiei se stabileşte
o taxă de colectare de 4 lei/lună/ gosp.- 48 lei /an ;
2. Pentru exercitarea activitatii de comerţ stradal de către comerciantii
ambulanţi care solicită acord în vederea desfacerii mărfii la nivelul comunei Hamcearca se stabileste o
taxa de 16 lei ;
3. Pentru comercianţii care îşi desfac mărfurile în ziua de marţi (piaţă)
se stabileşte o taxă de = 5,00 lei pentru străini , 2,00 lei pentru localnici (pt. 1 tarabă) ,iar pentru
persoanele care dovedesc cu acte (Certificat de producător ) că sunt producători , sunt scutiţi de la
plata taxei;
4. Pentru terasele aferente activitatilor comerciale si de alimentatie
publica situate pe terenul apartinand domeniului public al comunei se stabileste o taxa de 1 lei
/m.p./luna ;
5. Pentru inchirierea spatiilor din magaziile si grajdurile trecute in
adiministrarea primariei comunale se stabileste o taxa de 0,20 lei/mp/ lună.
6. Pentru închirierea terenului intravilan, aferent magaziilor şi
grajdurilor trecute în administrarea primăriei comunale se stabilieşte o taxă de 0,10 lei/mp/lună ;
7. Pentru folosirea terenului arabil, proprietatea Primăriei Hamcearca,
din intravilanul şi extravilanul localităţilor se stabileşte o taxă de 0,20 lei/mp/ lună
8. Pentru pescuitul sportiv pe lacul Horia – Hamcearca practicat de către alte persoane decât
locuitorii comunei Hamcearca se stabileşte o taxă de 50 lei/ zi;
9. Pentru pescuitul sportiv pe lacul Horia- Hamcearca practicat de către locuitorii comunei
Hamcearca se stabileşte scutirea de la plata taxei.
1.1.

10. Taxa inregistrare contract de arenda – 2 lei/contract
11. Taxa legalizare instrisuri oficiale – 10 lei/legalizare
Art.21. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri, pe teren si a taxei asupra mijloacelor de
transport, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice,până la data de 31 martie 2017 se acordă o
bonificaţie de 10 %.
Art.22. Persoanele prevăzute în Legea nr.227/2015 vor fi scutite de plata taxelor şi impozitelor din
prezenta hotărâre, în condiţiile legii ;
Art. 23. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2018.
Art. 24. Hotarârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judetului Tulcea, compartimentului de
specialitate din cadrul Primariei Hamcearca şi se va face publică prin afişare de către secretarul comunei
Hamcearca ;
Adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului local Hamcearca din data de 18 decembrie 2017 cu
un numar de voturi .... pentru , ….. abtineri ,….. impotriva , din totalul celor ... consilieri prezenti .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BENGA ION

SECRETAR
BIBICA FLORENTIN

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HAMCEARCA

PROIECT DE HOTARÂREA
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Consiliul local al Comunei Hamcearca, judetul Tulcea întrunit în şedinţă extraordinară din data
de 18 decembrie 2017, legal constituită;
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2018, prezentată de primarul comunei Hamcearca, precum şi avizul
favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hamcearca;
In conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare ;
In temeiul art.36, alin. (2), pct.4 lit.c si art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare
Hotărăşte:

Art.l. Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii la bugetul local;
Art.2. Impozitul pe clădiri, proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei

de 0,1 asupra valorii impozabile a clădirii determinată potrivit criteriilor si normelor de evaluare
prevăzute în art.251(alin.3) din Legea nr.571/2003, astfel :
3. Clădiri :
a) cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, piatra naturală sau din alte
materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic= 600 lei/mp
b) cu pereţi exteriori din lemn,paiantă, vălătuci,cărămidă nearsă şi alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic = 200 lei /m.p.
4. Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii :
a) Cu cadre din beton armat sau pereţi exteriori din cărămida arsă sau orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic= 175 lei/mp
b) cu pereti exteriori din lemn, piatră naturală, cărămidă nearsă paiantă, vălătuci= 75 lei/m.p.
Art.3. (1) Cu data de 1 ianuarie 2018, pentru clădirile proprietate publică sau privată a
statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrarea ori în
folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a
concesionarilor, locatorilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii
similare impozitului pe clădiri.
(2) Impozitul pe clădiri proprietatea persoanelor juridice se calculează prin aplicarea unei cote de
1,5 % asupra valorii de inventar al clădirii.
Art.4. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor se vor aplica următorii coeficienţi de
corectie pozitivă :
a) pentru satul Hamcearca zona C rang IV = 1,00 ;
b) pentru satele, Balabancea şi Nifon, zona C rangul V = 0,95 ;
c) pentru satul Caprioara, zona D, rangul V = 0,90.
Contribuabilii cate detin mai multe clădiri cu destinatia de locuinţă vor plati impozit conform
art.252, pct.(1) din Legea nr.571/2003.
Art.5. – (1) Impozitul pe terenul din intravilanul localitatilor, cu destinaţia de curţi şi constructii,
se stabileste pe localitati si zone după cum urmează:
d) pentru localitatea Hamcearca zona C ,rang IV = 430lei/ha
e) pentru localităţile : Balabancea şi Nifon situate în zona C,rang. V = 356 lei/ha
f) pentru satul Caprioara, zona D, rangul V =200 lei/ ha.
(2) Suprafata de teren din intravilan, care în registrul agricol
este înregistrată cu altă destinaţie decât cea de curti si constructii va fi impozitată astfel :
Nr.
Categoria de folosinţă
Satul
Satul
Satul
Satul
Crt.
Hamcearca
Balabancea
Căprioara
Nifon
Lei / ha
Lei / ha
Lei / ha
Lei / ha
1
Teren arabil
19
19
15
19

2
3
4
5

Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă

15
15
28
35

15
15
28
35

13
13
19
28

15
15
28
35

6

Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră

19

19

15

19

7

Teren cu ape

8

8

-

8

Art. 6. Pentru determinarea impozitului pe terenul din intravilanul satelor comunei Hamcearca se

va aplica coeficientul de corectie pozitivă de :
1,00– pentru toate satele componente ale comunei- corespunzător rangului IV.
Art.7. Impozitul pe terenul situat în extravilan, se stabileşte astfel :
Nr.
Categoria de folosinţă
Hamcearca
Balabancea
Căprioara
Crt.
Lei/ha
Lei / ha
Lei / ha
1
Teren cu construcţii
30
30
25
2
Arabil
50
50
45
3
Păşune
25
25
23
4
Fâneaţă
25
25
23
5
Vie pe rod
52
52
50
6
Livadă pe rod
52
52
50
7
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
15
15
10
8
Teren cu apă, altul decât
cel cu amenajări piscicole
3
3
3
9

Teren cu amenajări
piscicole

30

30

28

Art. 8. Pentru determinarea impozitului din extravilan, pentru toate satele, se va aplica

Nifon
Lei /ha
30
50
25
25
52
52
15
3
30

coeficientul de corecţie pozitivă de 1,00, ( corespunzător rang. IV) ;
Art.9. Începând cu data de 01 ianuarie 2017, pentru terenurile proprietate publică sau privată a
statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de dmionistrare sau folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
Art.10. Taxa asupra mijloacelor de transport, cu tractiune mecanică, care aparţin
contribuabililor se stabileste în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului,pentru fiecare 200 cmc sau
fractiune din aceasta,astfel:
a)Tipul mijlocului de transport -înmatriculate
lei/an/200 cmc
2) motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate
cilindrică până la 1.600 cmc inclusiv
10
2) autoturisme cu cap. cilindrică între 1601 şi 2000 cmc inclusiv
20
3) Autoturisme cu cap. cilindrică între 2001 şi 2600 cmc inclisiv
75
4) autoturisme cu cap. cilindrică între 2601 şi 3000 cmc inclusiv
145
5) autoturisme cu cap. cilindrică peste 3001 cmc
292
6) autobuze, autocamioane, microbuze
25
7) alte vehicole cu tractiune mecanica cu masa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismenele
de teren din producţia internă
32
8) tractoare înmatriculate
1820
b) Vehicule înregistrate
lei/200 cmc
1) Vehicule înreg. Cu cap.cilindrică < 4.800 cmc
3
2) Vehicule înreg.cu cap.cilindrică > 4.800 cmc
4

3) Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
55 lei / an
Art. 11. Se aprobă procedura de înregistrare şi radiere a vehiculelor la nivelul comunei
Hamcearca,activitatea desfăşurându-se pe compartimente de funcţionare astfel:
e) aprovizionarea cu material necesare(numere de înregistrare; cereri; certificate de înregistrare şi
radiere)se va face de compartimentul financiar contabil;
f) înregistrarea cererilor şi eliberarea certificatelor de înregistrare se va efectuaa de
compartimentul secretariat;
g) încasarea taxelor aferente acţiunii de înregistrare evidenţă şi radiere se va efectua de
compartimentul financiar impozite –taxe;
h) se stabilesc urmatoarele taxe şi tarife:
Nr.
crt.

secificatie

1

Taxa înregistrare
vehicul
C/V certificate
înregistrare
C/Vnumere
înregistrare

2
3

Tipul vehiculului
moped
25

Tractor/remorca
25

carute
25

5

5

6

20

25

30

Art.12. Pentru autovehiculele de transport marfa, cu masa totala autorizata de peste 12 tone ,
precum si pentru combinatiile acestora, taxa este cea prevazuta in art.263, pct.(4) şi art. 292 alin.(3)
din Legea nr.571/2003.
Art.13. Pentru remorci, semiremorci sau rulote se stabilesc următorul impozit :
e) până la 1 tonă inclusiv = 10 lei ;
f) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone = 35 lei ;
g) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone = 55 lei ;
h) peste 5 tone = 65 lei;
Art.14. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor si autorizatiilor se stabilesc
următoarele taxe :
10. Certificatele de urbanism in mediul rural:
Suprafata
taxa – lei (ron)
a) până la 150 m.p. inclusiv
6
b) intre 151 si 250 m.p
7
c) intre 251 si 500 m.p.
9
d) intre 501 si 750 m.p
12
e) intre 751 si 1.000 m.p.
14
14 + 0,01 lei/ mp pentru fiecare m.p.
f) peste 1.000 m.p.
ce depăşeşte l.000 mp
11. Autorizatiile de constructie pentru lucrările care se autorizează potrivit legii :
- 1 % din valoarea autorizată a lucrării, inclusiv a instalatilor aferente acestora :
Pentru constructiile de locuinte si anexe gospodareşti taxele se reduc la 50 %.
12. Autorizatia de foraje si excavări = 8 lei / m.p.
13. Autorizarea constructiilor provizorii de şantier necesare executării
lucrărilor de şantier = 3 % din valoarea autorizata :
14. Autorizatia de constructie pentru organizarea de tabere, corturi,căsuţe sau
rulote -= 2 % din valoarea autorizată :
15. Autorizarea constructiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu,
chioşcuri, panouri reclama, afisaj, etc.= 5 lei/m.p.
16. Autorizarea lucrărilor de racorduri şi branşamente la reţelele de
apă, energie, telefonie şi televiziune prin cablu = 13 lei pentru fiecare instalaţie sau racord ;
17. Eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
către primar - l5 lei ;
18. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă= 9 lei.

Art.15. Pentru eliberarea altor autorizaţii si certificate se stabilesc

următoarele taxe :
2. Pentru eliberarea autorizatiilor de funcţionare a unor activităţi
economice =20 lei ;
2. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfăşurarea unei activităţi- în mediul rural = 20 lei ;
3. Pentru elibererea certificatului de producător agricol = 60 lei ;
4. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de functionare= 40 lei ;
5. Pentru eliberarea de copii heliografice de planuri cadastrale sau alte
planuri deţinute de consiliul local – 25 lei, pentru fiecare exemplar.
Art.16. Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj, reclamă :
3. Pentru folosirea mijloacelor de publicitate si afisaj,panouri sau alte
mijloace publicitare beneficiarii datoreaza o taxă de 25 lei /an / m.p.
4. Pentru firmele instalate la locul exercitarii ectivitatii taxa anuala este
de 32 lei.
Art.17. Taxe extrajudiciare de timbru;
a) eliberarea certificatelor fiscale – 10 lei;
b) copiere documente (A4) – 0,50 lei/pag.
Art.18. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor :
a) Pentru autovehicole şi remorci cu masa totală autorizată până
la 3500 kg inclusiv = 60 lei;
b)Pentru autovehicole şi remorci cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 3.500 kg = 145 lei ;
c) Pentru autorizarea în circulaţie – pentru probe a
autovehiculelor şi remorcilor = 414 lei ;
d) Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
remorcilor neîmatriculate permanent sau temporar - 9 lei ;
Art.19. Taxe speciale :
4. Pentru închirierea căminelor culturale în vederea efectuarii nunţilor
şi altor manifestari se stabilesc următoarele taxe:
c) 150 lei, pentru activităţile cu durată de 24 ore ;
d) 50 lei, pentru activităţile de până la 8 ore;
5. Pentru apa potabilă livrată prin sistemul de alimentare cu apă în localităţile Balabancea,
Hamcearca ,Caprioara şi Nifon se stabileşte preţul/tariful de 2,60 lei/ m.c. ;
1.6.
Pentru neplata la termenul prevăzut în contract a facturilor emise pentru consumul de apă se
va aplica o dobândă penalizatoare de 0,1 , pe pe zi lucrătoare.
1.7. Pentru pierderile de apă potabilă din sistemul de alimentare al comunei Hamcearca care se
produc din vina abonatului (apometru neasigurat împotriva îngheţului sau diverselor
accidente care se pot solda cu pierderi de apă)se va evalua pierderea de către o comisie
formată din aparatul propriu al UAT Hamcearca, iar pierderea constatată va fi facturată ca şi
consum propriu.
1.8. Pentru neachitarea a două facturi, cosecutive, ce reprezintă contravaloarea apei potabile livrată
prin sistemul de alimentare al comunei Hamcearca,abonatul va fi debranşat şi va suporta
contravaloarea facturii restante;
1.9. Pentru rebranşarea la sistemul de alimentare cu apă al comunei Hamcearca după ce s-a efectuat
debranşarea (neachitarea a două facturi consecutive) se stabileşte o taxă de 200 lei;
1.10. Pentru clădirile/locuinţele în care nu se locuieşte permanent , plata la serviciile de salubrizare se
va încasa în cuantum de 25% din valoarea taxei de salubrizare stabilită de C. L. Hamcearca
numai în baza unei cereri însoţită de documente justificative (CI/BI/CD ect.)
6. Pentru închirierea maşinilor şi utilajelor ce aparţin Primăriei
Hamcearca se stabilesc următoarele tarife :
a) Pentru închirierea buldoexcavatorului în vederea executării de lucrări
se stabileşte o taxă de -120 lei / oră – persoană fizică ;
- 150lei/oră -persoană juridică
b) Pentru închirierea tractorului la transport :

la kilometri :
- cu 1 remorcă = 5 lei/km ;
- cu 2 remorci = 6 lei/km ;
La oră = 100 lei;
c) Pentru închirierea tractorului la arat :
- extravilan= 350 lei/ ha;
- intravilan = 60 lei/1.000 m.p.
d) Pentru închirierea autoutilitarei şi a microbuzelor şcolare se stabilesc
următoarele taxe:
- în judeţ = 2,5 lei/km;
- în afara judeţului 2,4 lei/km;
Art. 20. Alte taxe :
8. Pentru preluarea deşeurilor de la gospodăriile populaţiei se stabileşte
o taxă de colectare de 4 lei/lună/ gosp.- 48 lei /an ;
9. Pentru exercitarea activitatii de comerţ stradal de către comerciantii
ambulanţi care solicită acord în vederea desfacerii mărfii la nivelul comunei Hamcearca se stabileste o
taxa de 16 lei ;
10. Pentru comercianţii care îşi desfac mărfurile în ziua de marţi (piaţă)
se stabileşte o taxă de = 5,00 lei pentru străini , 2,00 lei pentru localnici (pt. 1 tarabă) ,iar pentru
persoanele care dovedesc cu acte (Certificat de producător ) că sunt producători , sunt scutiţi de la
plata taxei;
11. Pentru terasele aferente activitatilor comerciale si de alimentatie
publica situate pe terenul apartinand domeniului public al comunei se stabileste o taxa de 1 lei
/m.p./luna ;
12. Pentru inchirierea spatiilor din magaziile si grajdurile trecute in
adiministrarea primariei comunale se stabileste o taxa de 0,20 lei/mp/ lună.
13. Pentru închirierea terenului intravilan, aferent magaziilor şi
grajdurilor trecute în administrarea primăriei comunale se stabilieşte o taxă de 0,10 lei/mp/lună ;
14. Pentru folosirea terenului arabil, proprietatea Primăriei Hamcearca,
din intravilanul şi extravilanul localităţilor se stabileşte o taxă de 0,20 lei/mp/ lună
8. Pentru pescuitul sportiv pe lacul Horia – Hamcearca practicat de către alte persoane decât
locuitorii comunei Hamcearca se stabileşte o taxă de 50 lei/ zi;
9. Pentru pescuitul sportiv pe lacul Horia- Hamcearca practicat de către locuitorii comunei
Hamcearca se stabileşte scutirea de la plata taxei.
Art.21. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri, pe teren si a taxei asupra mijloacelor de
transport, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice,până la data de 31 martie 2017 se acordă o
bonificaţie de 10 %.
Art.22. Persoanele prevăzute în art.284 din Legea nr.571 / 2003 vor fi scutite de plata taxelor şi
impozitelor din prezenta hotărâre, în condiţiile legii ;
Art. 23. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2018.
Art. 24. Hotarârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judetului Tulcea, compartimentului de
specialitate din cadrul Primariei Hamcearca şi se va face publică prin afişare de către secretarul comunei
Hamcearca ;
Initiat astazi 18.12.2017
PRIMAR ,
ACCELEANU ION

SECRETAR ,
BIBICA FLORENTIN

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL HAMCEARCA

RAPORT DE AVIZARE
referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Comisia locala pentru programe de dezvoltare economico-sociala buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia
mediului, servicii si comert, întrunită în şedinţă legal constituită astăzi 18 decembrie 2017 analizând
expunerea de motive pentru initierea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2018
În urmă discuţiilor purtate pe marginea proiectului de hotărâre ;
Văzând şi opinia de specialitate a secretarului comunei ;
În temeiul dispoziţiilor art.24(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
local propunem :
Aviz favorabil / nefavorabil
............................................................................................................................................
Prezentul raport va fi înaintat secretarul comunei pentru prezentare în şedinţa Consiliului local
.

Preşedinte ,
Benga Ion

Secretar,
Rotaru Doru

Membru :

Alexe Stefan

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL HAMCEARCA

RAPORT DE AVIZARE
referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Comisia locală pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, întrunită în şedinţă legal
constituita astazi 18 decembrie 2017 analizând expunerea de motive pentru iniţierea proiectului de
hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
În urmă discuţiilor purtate pe marginea proiectului de hotărâre;
Văzând şi opinia de specialitate a secretarului comunei ;
În temeiul dispozitiilor art.24(1) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
local propunem :
Aviz favorabil / nefavorabil
........................................................................................................................................
Prezentul raport va fi înaintat secretarul comunei pentru prezentare în şedinţa Consiliului local
.

Preşedinte ,
Pangrate Dumitru Daniel

Secretar,
Mihai Marioara

Membru :

Balauta Claudiu Viorel

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL HAMCEARCA

RAPORT DE AVIZARE
referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Comisia locală pentru administratie publica locala, juridica, aparare ordinii si linistei publice,
întrunită în şedinţă legal constituită astăzi 18 decembrie 2017 analizând expunerea de motive pentru
iniţierea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
În urma discuţiilor purtate pe marginea proiectului de hotărâre
Văzând şi opinia de specialitate a secretarului comunei ;
În temeiul dispoziţiilor art.24(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
local propunem :
Aviz favorabil / nefavorabil
.....................................................................................................................
Prezentul raport va fi înaintat secretarului comunei pentru prezentare în şedinţa Consiliului
local .

Preşedinte ,
Rusu Jean

Secretar,
Clim Toader

Membru :
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