CONSILIUL LOCAL BOZIORU

38/2021

ROMÂNIA
__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________

Proiect
Privind stabilirea la nivelul Comunei Bozioru, a impozitelor
pentru anul fiscal 2022
pe luna decembrie 2021;
Luând în considerare:
referatul de aprobare a Primarului Comunei Bozioru, înregistrat
sub nr. 3.233/09.11.2021;
raportul compartimentului contabilitate impozite si taxe locale,
achizi ii publice, înregistrat sub nr. 3.234/09.11.2021;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
local, cu caracter consultativ;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin.
b) art.
c) prevederile art.20 si art.28 din Legea
nr.195/2006;
d)
art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1)
lit. b), art. 27, art. 30 si art. 761 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006
privind finan
ulterioare;
e) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art.491 precum si pe cele ale titlului
ulterioare;
f) Legea nr.241/06.11.2020 pentru modificarea alin.(1) art.459 din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
g)
h)
i) prevederile H
Consiliului
14/16.04.2021
taxelor locale pentru anul 2022;

Local

Bozioru

nr.

j) prevederile art.7 din legea nr.52/2003 privind transparenta
Luând în considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele

i taxelor speciale, pe anul 2022,in contextul prevederilor art. 7
terioare, înregistrat la nr.3.334/12.11.2021
a)
www.comunabozioru.ro
b)
În temeiul art. 196, alin (1) litera a) din OR
nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
Art.1.
I
conform Anexei

:
anul 2022, se stabilesc

Art.2. - Taxa de vizitare a Sitului cu trovanti - Babele de la
Ulmet din localitate se stabileste începând cu data de 01.01.2022,
a) pentru adulti:
= 5,00 lei;
b) pentru elevi, studenti, pensionari:
= 3,00 lei;
c) pentru persoane cu dizabilitati, veterani de razboi, persoane
copii sub 10 ani: = gratuit.
d) pentru grupurile organizate prin Centrul de informare turistica
Bozioru precum si prin agentiile de turism se acorda o reducere de
20% de persoana.
ii sau la
punctul de încasare special amenajat în satul Ulmet ;
Art.3.- Începând cu data de 01.01.2022 se instituie taxa de
vizitare a monumentelor istorice din localitate ,,Vestigiile Rupestre
din satul Nucu , dupa cum urmeaza:
a) pentru adulti:
= 10,00 lei;
b) pentru elevi, studenti, pensionari:
= 5,00 lei;
c) pentru mijloacele de transport auto, indiferent de numarul de
persoane
= 261,00 lei;
d) pentru persoane cu dizabilitati, veterani de razboi, persoane
prevazute la art.(1), alin.1) din Decretul lege nr.118/1990 si pentru
copii sub 10 ani = gratuit.
e) pentru grupurile organizate prin Centrul de informare turistica
Bozioru precum si prin agentiile de turism se acorda o reducere de 20%
de persoana.

special amenajat în satul Nucu.
Art.4 - Începând cu data de 01.01.2022 se instituie taxa de
vizitare a MUZEULUI FORMELOR
a) pentru adulti:
= 4,00 lei;
b) pentru elevi, studenti, pensionari:
= 2,00 lei;
c) pentru persoane cu dizabilitati, veterani de razboi, persoane
prevazute la art.(1), alin.1) din Decretul lege nr.118/1990 si pentru copii
sub 10 ani = gratuit.
l de încasare
special amenajat în incinta Centrului de Informare Turistica Bozioru.
Art.5.- Începând cu data de 01.01.2022
pentru Serviciul public de salubrizare în cuantum de 5,00
70,00 lei/agent economic
50,00 lei/an pentru
, pentru colectarea gunoiului menajer;
Art.6.- Începând cu data de 01.01.2022
pentru
în cuantum de 2,50 lei/m.c.
Art.7.

Începând cu data de 01.01.2022

- Camion MAN 7,5 tone = 5,00 lei/km
52,00 lei/h
- Buldo excavator TEREX = 131,00 lei/h;
- Tractor DT 448 =
54,00 lei/h;
- Cilindru compactor = 52,00 lei/h.
Art.8.

e ale Legii nr. 227/2015 privind

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal,
Art.9. Consiliului Local Bozioru privind
pentru anul fiscal 2021 ;

a
cale

Art.10.
Primarul Comunei Bozioru, prin Compartimentul
contabilitate, impozite i taxe locale/achizi ii publice, vor aduce la
îndeplinire

Art.11.- Secretarul General al Comunei Bozioru va comunica
site-

.

-

Nr.38/09.11.2021
Bozioru

PRIMAR,

GRIGORE Valentin

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
OPREA MIRELA

publica pe

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
website: www.comunabozioru.ro
tel: 0238/708036, fax: 0238/750333

e-mail: primariabozioru@yahoo.com

Nr. 3.233 /09.11.2021

La proiectul d
Bozioru, a

REFERAT DE APROBARE
privind stabilirea la nivelul Comunei
speciale, pentru anul fiscal 2022

Domnilor consilieri,
Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu
modific ile i complet rile ulterioare
fiscal,
Având în vedere:
- art. 489 alin. (1) i (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: (1)
ii
executive, poate stabili cote adi
prezentul titlu, în func
e criterii: economice, sociale, geografice,
ile bugetare locale, cu excep
alin.
(2) Cotele adi ionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% fa
de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu. ;
într-

nei anumite sume în lei,

locale, inând cont de rata infla
urile oficiale ale Ministerului Finan
iei Publice.

-

.
16/14.01.2021 al Institutului Na ional de
conform c
iei pentru anul 2020 este de 2,6%;
inând seama
de prevederile Hot rârii Consiliului Local
nr.14/16.04.2021 privind indexarea, la nivelul comunei Bozioru, a impozitelor i
taxelor locale pentru anul fiscal 2022 cu rata infla iei de 2,6%;
ile bugetare pentru realizarea investi iilor planificate în anul
2022,
-

nivelul celor din anul 2021, indexate cu rata inflatiei de 2,6%.
În conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei

art.491 din Legea nr.227/2015 privi
-

-urile

(2) Sumel

-

potrivit prevederilor alin. (1).
Luând în considerare:
- prevederile H
Consiliului Local Bozioru nr. 14/16.04.2021 privind
;
-urile oficiale ale
este de 2,6%;
-

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, propun spre
consiliului local stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2022 în Comuna
Bozioru, indexate cu rata inflatiei de 2,6 %
), în
conformitate cu propunerea serviciului de buget finan contabil, impozite si taxe din
cadrul apartului de specialitate al primarului Comunei Bozioru.

Având în vedere

.

PRIMAR,
GRIGORE VALENTIN

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
website: www.comunabozioru.ro
tel: 0238/708036, fax: 0238/750333

e-mail: primariabozioru@yahoo.com

Nr.3.234/09.11.2021

Bozioru, a

RAPORT DE SPECIALITATE
privind stabilirea la nivelul Comunei
speciale, pentru anul fiscal 2021

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din

prevederile art.20 si art.28 din Legea
nr.195/2006;
art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art.
27, art. 30 si art. 761 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele
art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art.491 precum si pe cele ale titlului IX din
Legea nr.241/06.11.2020 pentru modificarea alin.(1) art.459 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal;
/2013 privind taxele judiciare
prevederile H

Consiliului Local Bozioru nr. 14/16.04.2021 privind
;

speciale, pe anul 2022, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind
a)
b)

adresa: www.comunabozioru.ro

Impozitele si taxele locale aplicabile la nivelul comunei Bozioru aprobate
prin HCL nr.14/16.04.2021 privind indexarea
2,6%
a
, s-au stabilit din urmatoarele
considerente:

Articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligatie în sarcina
autoritatii publice locale de a adopta pana la data de 30 aprilie în vederea
indexarii sumelor reprezentand impozit sau taxa locala (1) In cazul oricarui
impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care
este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza
anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinanad cont de rata
inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale
Ministerului Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin.(1) se aproba prin hotarare a consiliului
local si se aplica in anul fiscal urmator.
(3) Daca hotararea consiliului local nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile
lucratoare inainte de expirarea exercitiului bugetar, in anul fiscal urmator, in
cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma
in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei ori se determina
prin aplicarea unei cote procentuale, se aplica de catre compartimentul de resort
din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevazute de
prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin.(1).
De asemenea, sunt supuse indexarii si sumele reprezentand limitele
amenzilor contraventionale prevazute de Legea nr. 227/2015 sau instituite de
astfel cum este prevazut de art. 493 alin. (7) din Codul
fiscal ( (7) limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se actualizeaza prin
hotarare a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art.491 ).
Avand în vedere cele prezentate mai sus,
spre
aprobare
.

Întocmit,
BUDUIANU NICOLAE
..................................

Anexa la Hotararea
Consiliului Local Bozioru
nr. _______/2021
Capitolul I.
ART. 1. din
care sunt construite;
persoane sau familii;
-

-o unitate
în parte, precum

administrativ-

administrativspecifice cadastrului imobiliarsau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.
ART. 2. b) impozitul pe teren
c) impozitul pe mijloacele de transport;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale.

Capitolul II.
ART. 3. comunei Bozioru
art. 456, alin. (1) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal.

pe teritoriul

-

Bozioru.
perioada pentru care este constituit dreptul de

prop
ART. 4. persoanelor fizice
(1) Pentru

de 0,15%, asupra valorii impozabile a

ANUL 2022

- lei/mp -

din orice alte

1086

326

652

217

217

190

136

81

-

-

-

-

-

-

exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii

teraselor neacoperite.
ransformare de 1,4.
-(5) cu coeficientul

IV

V

1,10

0,95

Bozioru
respectiv 1,10.

4, zona A se va aplica

(7) În cazul unui apartament amplasat într(8)

)-(7), se

data

ni de reconstruire,

-

ART. 5. persoanelor fizice

ne
de 1,3% asupra valorii care poate fi:
-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5

ani anteriori anului de r

(2

, utilizate pentru
unei cote de

0,4%
(3
i
conform art. 4.

cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate

ART. 6. persoanelor fizice
(1)

aflate în proprietatea
:

(a)
(b)

57;
indicate prin
declaratia pe propria raspundere, si cu conditia ca cheltuielile cu utilitatile sa nu fie
inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, prin aplicarea
cotei stabilite conform art. 457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea
documentelor prevazute la art. 458 alin.(1).

57.
(3) In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara la organul fiscal
suprafata folosita in scop nerezidential, potrivit alin.(1) lit. b), impozitul pe cladiri se calculeaza
prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
ART. 7. - Calculul impozitului / taxei
de 0,2% asupra valorii impozabile
de 1,3%, inclusiv, asupra valorii

aplicarea unei cote de 0,4%
l, conform
alin. (2) sau (3).
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare
fiscal anterior;

or dobândite în cursul anului fiscal anterior;
-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de ev
ad
bunurilor aflate în vig

5%.
valoarea impozabi

ART. 8.
(1) Impo
obli

Compartimentul financiar-contabil al UAT Comuna Bozioru,
-

construire, data întocmirii procesului-

, dar nu mai târziu de 15 zile de la data

aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal
onstruire,
consemnându-

în cursul unui an

care determina cresterea

sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%,proprietarul are obligatia sa
depuna o noua declaratie
Compartimentul financiar-contabil al
UAT Comuna Bozioru
impunere la Compartimentul financiar-contabil al UAT Comuna Bozioru , în termen de 30 de zile
i an

lterioare, pentru
determinarea
UAT Comuna
Bozioru
face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
celui în care a fost încheiat contractul;
-verbal de predare a bunului
posesia locatorului ca urmare a
rezilierii contractului de leasing;
Compartimentul
financiar-contabil al UAT Comuna Bozioru
i
contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor

u intervalul de timp pentru care s-a
Compartimentul financiar-contabil al UAT Comuna Bozioru, p

contabil al UAT Comuna Bozioru

Compartimentul financiar-a

benef
ART. 9.
septembrie, inclusiv.
contribuabili persoane fizice si juridice
10%.
,

2021 inclusiv,

comunei Bozioru
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere,
( 5.1)

Scutiri
-teritoriale,

de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea
proprie a acestora;

Legii nr. 263/2007

mice;
ehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice,

e de

art. 2 lit. a), c)meritelor personalului armatei
Legea nr. 111/2007
ulterioare;

art. 1
5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat
Legea nr. 189/2000

persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

rare a Registrelor

dreptului de proprietate s
Legii nr. 422/2001
economice.

ori case memoriale, altele decât cele pre
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

tituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
interes public;
art. 1

privind

interes public;
,
privind stimularea
comp

Legea nr. 82/1995

anului în care s-a produs evenimentul;
art. 3 alin. (1) lit. b)

art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004

ulterioare;
l
stat/de minimi
este pr
Legea nr. 158/2011, cu mod
-

Legii nr. 153/2011
ile ulterioare;
privind

domeniul ajutorului de stat;

calendaristic, se

b) scutirea se a
-parte
icative.

Capitolul III. Impozitul
ART. 10.
Bozioru
(1) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal.

amplasat pe teritoriul comunei
ionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
Bozioru.

In cazul terenurilor care fac obiectul unor
contracte de concesiune,inchiriere,administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mari de
o luna,taxa pe teren se stabileste proportional cu numarul de luni pentru care este constituit
dreptul de de concesiune,inchiriere,administrare sau folosinta.Pentru fractiunile mai mici de o
luna,taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile din luna respectiva.
(4^1)In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune,inchiriere,administrare
sau folosinta ce se refera la perioade mai mici de o luna,tax ape teren se datoreaza proportional cu
numarul de zile sau de ore prevazute in contract.
teren.
(5^1)In cazul in care pentru o suprafata de teren proprietate publica sau privata a statului ori a
unitatii administrativ-teritoriale se datoreaza impozit pe teren,iar in cursul unui an apar situatii
care determina datorarea taxei pe teren,diferenta de impozit pentru perioada pe care se datoreaza
taxa se compenseaza sau se restituie contribuabilului in anul fiscal urmator.
care nu se

ART. 11. Calculul impozitului, taxei pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabil
consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de

Nivelul impozitului aplicabil in anul 2022
lei/ha
ZONA A
RANGUL IV

Satele:
- Bozioru
- Izvoarele
- Ulmet
- Gresia
- Buduile
- Scaeni
- Vavalucile
- Fisici
- Gavanele
- Nucu

1086

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul
mate în lei pe hectar:

Teren arabil

Vie
Teren cu ape
Teren neproductiv

Lei/ha (nivelul impozitului potrivit zonei A
rangul IV)
30
23
23
50
57
30
17
0
0

rangului IV, zona A, stabilite de Consiliul Local Bozioru, respectiv 1,10.
3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice,

alin

1,10:
NR.
CRT
1
2
Teren arabil
3
4
5
Vie pe rod, alta decât cea
5.1.
6
6.1.
7
7.1.
8
8.1.
9
10
Teren neproductiv
(7^1) În

LEI / HA

crt. 7.1.

33
54
30
30
60
0
61
0
18
0
6
37
0
0

consiliului local.
ART. 12.
(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate
terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
Compartimentul financiar-contabil al UAT Comuna Bozioru, în
termen de 30 de zile de
(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an
tul de proprietate asupra terenului la

an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren,
Compartimentul financiar-contabil al UAT Comuna
Bozioru
Legii nr. 7/1996,

UAT Comuna Bozioru
(7) Î
celui în care a fost încheiat contractul;
catorului prin încheierea procesului-verbal de
predarelocatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
Compartimentul
financiar-contabil al UAT Comuna Bozioru
contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor
documente similare care a
concesiune, închiriere,
contractului.
persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
tralizatoare a
acestor contracte.
al UAT Comuna Bozioru , pâ

Compartimentul financiar-contabil
-

(12) Depunere
ART. 13.
septembrie inclusiv.
contribuabilipersoane fizice si juridice
2021 inclusiv, se
10%.
(3) Impozitul pe teren, datorat bugetului local al comunei Bozioru

comunei Bozioru
(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare
titularul dreptului de a
ionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de
de valabilitate a contractului.
(6.1) Scutiri
en pentru:
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare
activitatea proprie a acestora;
c) terenurile

economice;
f) terenurile util

Legii nr. 263/2007, cu
modific
economice;
infrastructurii

astfel printrsolului
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât

- S.A.,

ale metroului;

materia ajutorului de stat;

r) terenurile

art. 1

tatea sau coproprietatea persoanelor
5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat
,
Legea nr. 189/2000

ulterioare;
t) terenul aferen

art. 2 lit. a), c)-e)

ele cu arborete cu

terenurilor care sunt folosi

economice.
datorate pentru:
art. 16 din Legea nr. 10/2001
interes public;
Guvernului nr. 94/2000
estituite potrivit
Guvernului nr. 83/1999
interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de
lucrativ;
lucrativ;
art. 3 alin. (1) lit. b)

ietatea sau
art. 4 alin. (1) din Legea nr.

341/2004
i) terenurile, inclusiv

social;
k) terenurile aflate în propriet
stat;
l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic
uvernului nr.
27/1996

i protejate;

s) potrivit legii, consil
alizate
pentru cercetare.
justificative.
(4) Impozitul pe ter

-parte din teren
a
Articolul II
Scu

-parte
art. 456 alin. (1) lit. r)

s), art. 464 alin. (1) lit. r)

s)

art. 469 alin. (1)

(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, s

Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport
ART. 14.
except

Codul fiscal.

înmatriculat sau înregistrat în România.
comunei Bozioru pentru
persoanele care au domiciliul, sediul sau punctul de lucru în comuna Bozioru.
(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe

ART. 15.

Calculul impozitului pe mijloacele de transport

(1)

grupe de 200
cmc

8
9
20
78
157
315
26
32
20

4

163

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
(4) În cazul
motocicletele respective.
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport e

155

155

429

429

603

603

1365

603

1365

155

269

269

552

552

717

717

1107

1107

1719

1107

1107

1719

1719

717

728

728

1136

1136

1803

1803

2675

1803

2675

1803

2675

mijloacele de transport

70

70

160

160

374

483

872

872

872

149

349

1529

1529

349

573

573

842

842

1016

1016

1669

1473

2316

2316

2316

3517

3517

2316

3517

1843

2566

2566

3487

2566

3487

1629

2262

3129

2262

3129

4627

3129

4627

926

1120

1120

1674

1674

1674

2665

2665

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu
face parte dintr-

- lei 9
37

56
70
(8)

- lei 23
61
228

1337
251

607
987
1518
2429
-

197

197

334

585

prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de

ART 16
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care
înmatriculat sau înregistrat în
România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

e transport.
(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România,

datoreze impozitul începând cu data

(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
a) impozitul pe mijloac

verbal de predare-

ului în
încheierii

procesului-verbal de predare-

l persoanelor care

ART. 17.

Plata impozitului pe mijloacele de transport :
datele de 31

persoane fizice si juridice
2021
o bo
10%.
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local al comunei Bozioru de
de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al comunei Bozioru, suma de 50
(3.1)

Scutiri

a) mijloacele de transport aflate în propriet
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
oane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
art.
1
5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat
Legea nr. 189/2000
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
art.
3 alin. (1) lit. b)
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de
transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;

c

ocrotire,
legii;
o) autovehiculele secondpropriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate
(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care
a)

privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea
-sociale

b)

pentru aprobarea Programului special privind unele
-social
-

transport, la alegerea contribuabilului,
-parte din dreptul de proprietate
-

justificative.

Capitolul V. Taxa
ART. 18.
comunei Bozioru înainte de a i se elibera certificatul,

ART. 19.

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egala cu suma

- lei -2022
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3,0
4,0
6,0
7,0
8,0
8 + 0,005
lei/mp pentru
fiecare mp care

inclusiv
Peste 1.000 mp

mp
(2

30% din cuantumul taxei

(3
teritoriului sau
(4
(5

e consiliul local în

de 19lei.

0,5%
ecât cele
1%

(6) Pen

) stabilite pe baza valorii autorizate a

in. (4
;

comunei Bozioru;
-a 15comunei Bozioru
-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
comunei Bozioru
comuna Bozioru.
(7
taxe
(8

30% din cuantumul

0,1%

iri,

(9
topografice, sonde
oare de 19 lei.
(10

(11
cu 3%
(12
2%
(13
de 9 lei
(14
la valoarea de 16 lei / racord.
(15
valoarea de 10 lei.

la

Scutiri
(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea
art. 1 al
Decretului-lege nr. 118/1990
Legea nr. 189/2000
-

e) certificatele de

conform legii;

cultural;

tru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice,

monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea

monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001
Ord
ulterioare;
Legii nr. 350/2001

ART. 20.
de 24 lei.
comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc

95 lei.
- Restaurante, 563 -

a) 1195
b) 4777
(4

stitutului
Bozioru

Capitolul VI. Taxa pentru
ART. 21.

al comunei Bozioru
pe teritoriul comunei Bozioru.

de 3%.

publicitate.
ART. 22.
(

Bozioru
sunt amplasate pe teritoriul comunei Bozioru.
(2
stfel:
este de 38 lei;
publicitate, suma este de 27 lei.
(3
(4
ului local al comunei Bozioru

pre

(5
al comunei Bozioru în termen de 30 de
ART. 23.

S

t

din prezenta

Scutiri

Capitolul VII. Impozitul pe spectacole
ART. 24. (1 Reguli generale
denumit în continuare impozitul pe spectacole.

ART. 25. Calculul impozitului
Calculul impozitului

atograf,
lor nu cuprinde sumele
în conformitate cu prezentul
comunei Bozioru;
tacolul,

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al comunei Bozioru, documentele

ART. 26.

Plata impozitului

celei în care a avut loc spectacolul.

Publice.
pentru calculul corect al
im

Scutiri
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Capitolul VIII. Alte taxe locale ART. 27. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de
ART. 28.

776 lei
Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala este in cuantum de 12

lei.
ART. 29.
a) pentru depozitarea de materiale (exemplu: material lemnos, balast, materiale de
12
lei/m.p./zi pentru fiecare m.p. de teren ocupat;
b) pentru folosirea domeniului public pentru activitati de comert cu amanuntul prin
standuri / chioscuri / tarabe taxa se stabileste in cuantum de 7 lei/m.p./zi;
taxa se stabileste in
cuantum de 19 lei/zi.
ART. 30. Taxa de eliberare documente justificative pentru obtinere subventie APIA se
stabileste in cuantum de 24 lei.
ART. 31 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de
38 lei.
ART. 32
a) coala A4 copii alb / negru: 0,5 lei fata, 1 leu fata/verso;
b) coala A4 copii color: 2 lei fata, 4 lei fata/verso;
c) coala A3 copii alb / negru: 1 leu fata, 2 lei fata/verso;
d) coala A3 copii color: 4 lei fata, 9 lei fata/verso.
ART. 33 - Taxa de vizitare a Sitului cu trovanti - Babele de la Ulmet din localitate se
stabileste dupa cum urmeaza:

a) pentru adulti:
5 lei;
b) pentru elevi, studenti, pensionari:
3 lei;
c) pentru persoane cu dizabilitati, veterani
de razboi, persoane prevazute la art.(1),
alin.1) din Decretul lege nr.118/1990 si
pentru copii sub 10 ani:
gratuit.
e) pentru grupurile organizate prin Centrul de informare turistica Bozioru precum si prin
agentiile de turism se acorda o reducere de 20% de persoana.
Taxa prevazuta mai sus se va achita la casieria unitatii sau la punctul de incasare special
amenajat in satul Ulmet.
ART. 34 - Incepând cu data de 01.01.2022 se stabilesc urmatoarele preturi de inchiriere la
utilajele auto proprietatea UAT Bozioru catre personae fizice si juridice la cererea acestora
astfel::
Camion MAN 7,5 t = 5 lei / km la care se adauga taxa de stationare de 52 lei / h
dupa expirarea primei ore de stationare
Buldo excavator TEREX = 131 lei / h
Tractor DT 448 = 54 lei l/ h
Cilindru compactor = 52 lei / h
Taxa se va achita la casieria unitatii anticipat.
ART. 35 - Incepând cu data de 01.01.2022 se instituie taxa de vizitare a monumentelor
istorice din localitate Vestigiile Rupestre din satul Nucu, dupa cum urmeaza:
a) pentru adulti:
10 lei;
b) pentru elevi, studenti, pensionari:
5 lei;
c) pentru mijloacele de transport auto,
indiferent de numarul de persoane
261 lei;
d) pentru persoane cu dizabilitati, veterani de razboi, persoane prevazute la art.(1),
alin.1) din Decretul lege nr.118/1990 si pentru copii sub 10 ani - gratuit.
e) pentru grupurile organizate prin Centrul de informare turistica Bozioru precum si prin
agentiile de turism se acorda o reducere de 20% de persoana.
Taxa se va achita la casieria unitatii sau la punctul de incasare special amenajat in satul
Nucu.
ART. 36 - Incepând cu data de 01.01.2022 se instituie taxa de vizitare a MUZEULUI
FORMELOR din localitate, dupa cum urmeaza:
a) pentru adulti:
4 lei;
b) pentru elevi, studenti, pensionari:
2 lei;
c) pentru persoane cu dizabilitati, veterani de razboi, persoane prevazute la art.(1),
alin.1) din Decretul lege nr.118/1990 si pentru copii sub 10 ani - gratuit.
Taxa se va achita la casieria unitatii sau la punctul de incasare special amenajat in
incinta Centrului de Informare Turistica Bozioru.
ART. 37 - Taxa de utilizare, încep a Caminului Cultural din satul Bozioru se stabileste in
urmatorul cuantum:
a) 1086 lei pentru organizarea de nunti;
b) 543 de lei pentru organizarea de botezuri;
c) 271 de lei pentru organizarea de majorat/onomastica;
d) 109 de lei pentru organizarea de parastase.

de lege
ART. 38.

Capitolul X. Taxele extrajudiciare de timbru
ART. 39. Taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevazute de LEGEA nr. 117 din 30
iunie 1999 (*actualizata*)

Art. 40. potrivit prevederilor art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 41.

Neplata la termenele

legale în vigoare.
Art. 42.
comunei Bozioru.
(2) Prin e
con

eniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport stabilit în

21 se

Art. 43.
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020

8 februarie 2021
Monitorul Oficial al Românei, Partea I, a prezentului cod;
proprietat
data de 28 februarie 2021.
care la data de 31 decembrie 2020
compartimentele de specialitate ale aut

8 februarie 2021.
din Legea 227 / 2015 se
21

decembrie 2020
comunei Bozioru pana la data de 31 martie 2021, inclusiv.

ul de specialitate al

Art.44.Limitele minime si maxime ale contraventiilor aplicate de organul fiscal local ,in
cazul persoanelor fizice si juridice conform art.493din Legea 227/2015 Cod fiscal,pentru anul
2021 se indexeaza cu rata inflatiei de 3.8%.aferenta anului 2020 astfel :

(
alin. (2);
b) nedepunerea declar

303 lei, iar
303 lei la 728 lei.
353 lei la 1714 lei.
543 la 2714 lei. (alineat introdus prin art. I pct. 43 din O.U.G.
nr. 50/2015 -

conform procedurii stabilite la art. 491.

terioare, inclusiv
modificat prin art. I pct. 96 din O.U.G. nr. 79/2017 de la 1 ianuarie 2018).

