ROMÂNIA
JUDEŢUL IAȘI
COMUNA TOMEȘTI
C O N S I L I U L L O C A L,

HOTĂRÂREA NR.173
(privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Tomești, Județul Iași
pentru anul 2020)
Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași,
Examinând :
 Expunerea de motive cu nr. 14348 din 25.10.2019 întocmită în acest sens de Primarul
Comunei Tomești, domnul prof. Ștefan Timofte, pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale,
aferente anului 2020, în Comuna Tomești, Județul Iași;
 Raportul de specialitate nr. 14349 din 25.10.2019, întocmit de către domnul ec. Cristina
Sorin, șef birou impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Tomești, cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate
pentru anul 2020, în Comuna Tomești, Județul Iași;
 Proiectul de hotărâre cu nr. 14350 din 25.10.2019, întocmit de primarul comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate
pentru anul 2020, în Comuna Tomești, Județul Iași;
 Anunţul înregistrat sub nr. 14351 din 25.10.2019 la sediul autorităţii locale, prin care s-a
făcut publică intenţia ca în data de 19.12.2019 să se adopte un act administrativ cu caracter
normativ, anunţ făcut în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată;
 avizele favorabile cu nr. 16805 din 19.12.2019, ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
 Art. 15, alin. (2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată;
 art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
 art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 art. 129 alin. 2 lit. (b) și alin. 4 lit. (c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 76 1 alin.
(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
 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;
 Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative;
 Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal;
 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
 art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
 art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
 art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
 art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
 art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;
 art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea
serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 39/2002;
 art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;


art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

 Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin
Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și
administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de
Statistică nr. 289/147/7. 325/437/1. 136/1. 588/3/2017;
ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor
administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei Tomești este următoarea:
a) Rangul IV – Satul Tomești.
b) Rangul V – Satele : Goruni, Chicerea, Vlădiceni.
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luând act de:
a) Expunerea de motive a primarului comunei Tomești
b) Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei
Tomești, întocmit de domnul Cristina Sorin, șef birou impozite și taxe locale ;
c) Proiectul de hotărâre, întocmit de primarul comunei Tomești;
d) avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești;
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază
dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare
pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,
ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2018 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile
locale specifice zonei, pe de altă parte,
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Tomești,Județul Iași, adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2020, se stabilesc
potrivit prezentei hotărâri, fiind în aceleași cuantumuri ca în anul 2019.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele
speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul
Local al Comunei Tomești, sunt prevăzute în Anexele nr. 1- 11, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, după cum
urmează:
 în cazul impozitului pe clădiri la 5%;
 în cazul impozitului pe teren la 5%;
 în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 5%.
Art. 3. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane juridice, după cum
urmează:
 în cazul impozitului pe clădiri la 5%;
 în cazul impozitului pe teren la 5%;
 în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 5%.
Art. 4. Pentru anul fiscal 2020, cotele adiţionale prevăzute la art. 489 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, se stabilesc după cum urmează:
 în cazul impozitului pe clădiri rezidențiale, impozitului pe terenuri și mijloace de
transport , la 10% faţă de nivelurile stabilite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
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Art. 5. Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale a contribuabililor persoane
fizice care se încadrează în prevederile Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata
impozitelor şi taxelor locale, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 6. (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se
majorează cu 500 %, începând cu al treilea an, în următoarele condiții:
a) în categoria terenurilor agricole intră cele care corespund următoarelor categorii de folosinţă:
arabil, păşuni, fâneţe, vii, livezi.
b) terenul agricol corespunde încadrării ca nelucrat dacă, în fapt, nu este
utilizat/exploatat/lucrat/întreţinut potrivit categoriei de folosinţă cu care figurează înregistrat în
registrul agricol.
c) majorarea este de 500%, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, indiferent
dacă acesta se află în intravilan sau în extravilan.
(2) Constatarea stării de fapt se face prin proces-verbal întocmit de către persoana/persoanele
anume împuternicită/ împuternicite prin dispoziţie de către primarul comunei Tomești.
(3) Procesul-verbal privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat, contrasemnat de
contribuabil ori de împuternicitul acestuia sau, în lipsa oricăruia dintre aceştia, de persoana din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, alta decât cea care întocmeşte şi semnează acest
proces-verbal, se înmânează sau se transmite contribuabilului, prin oricare dintre modalităţile
prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare. În acest proces-verbal se prezintă elementele de fapt şi de drept ale situaţiei ce conduce la
majorarea impozitului pe teren.
(4) Se majorează impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi
li s-au transmis procesele-verbale prevăzute la alin. (2) şi (3). Majorarea impozitului pe teren se
aplică numai pentru terenurile agricole nelucrate, identificate, după cum urmează:
a) pentru cele amplasate în intravilan, prin stradă şi număr administrativ, potrivit nomenclaturii
stradale;
b) pentru cele din extravilan, conform titlului de proprietate şi procesului-verbal de punere în
posesie sau oricărui alt document, în baza cărora a fost deschis rolul fiscal.
(5) Majorarea impozitului pe teren în cazul terenului agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se
aplică pentru anul fiscal următor celui în care se adoptă hotărârea consiliului local prevăzută la alin.
(5),respectiv anul 2020.
Art. 7 (1) Se majorează impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu 500% pentru clădirile şi
terenurile neîngrijite, situate în intravilan. Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 489 alin.
(5)-(8) din Codul fiscal, privind clădirile/terenurile neîngrijite situate în intravilan, se au în vedere
următoarele:
a) în cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, faţade
nereparate/necurăţate/netencuite/ nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea
natură;
b) în cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre,
neefectuarea curăţeniei în curţi, neîntreţinerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situaţii de
asemenea natură;
c) fac excepţie de la majorarea impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite proprietarii care
deţin autorizaţie de construire/desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/
demolării/amenajării terenului şi au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea
publică locală începerea lucrărilor;
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d) în vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza unităţii administrativteritoriale, se împuternicesc angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuţii
în acest sens, să efectueze verificări pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi să întocmească fişa
de evaluare şi nota de constatare;
e) după identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proprietarul va fi
somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii/terenului, după caz, să
efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină în
continuare clădirea/terenul în stare de întreţinere/îngrijire;
f) dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somaţiei, se
încheie proces-verbal de conformitate. În cazul intervenţiilor pe monumente istorice, clădiri şi
terenuri din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite protejate, procesulverbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor
deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;
g) dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de
întreţinere/îngrijire necesare, persoanele prevăzute la lit. d) vor încheia o notă de constatare în care
va fi consemnată menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentei
proceduri, ca fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul
unităţii administrativ-teritoriale va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de
majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. Hotărârea are caracter individual, va cuprinde
elementele de identificare privind zona în cadrul localităţii, respectiv elementele de identificare
potrivit nomenclaturii stradale, precum şi datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal
local va opera majorarea în evidenţele fiscale, va emite şi va comunica actul administrativ fiscal în
baza hotărârii consiliului local;
h) în cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul
respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare,
se reia procedura de la lit. d), pe numele noului proprietar;
i) majorarea impozitului pe clădiri/teren în cazul clădirii neîngrijite şi/sau al terenului neîngrijit
nu înlocuieşte sancţiunile şi nici nu exonerează de răspundere în ceea ce priveşte aplicarea
prevederilor:
(i) Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,
aprobate cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002;
(ii) art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
(iii) oricăror altor reglementări în această materie.
Art. 8. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2020 şi este aplicabilă în anul fiscal 2020.
Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Tomești, prin aparatul său de specialitate.
Art. 10. (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tomești în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tomești și prefectului județului Iași și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de
internet “comuna-tomesti.ro”.
Comuna Tomești,
19.12.2019
Președinte de ședință,
Consilier local, Beșleagă Ioan

Adoptată azi : 19.12.2019
Secretar general comună,
Gabriel Mancaș
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