ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICLEŞTI

HOTARAREA Nr. 29/2016
privind aprobarea impozitele,taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile în anul anul 2017 la comuna Miclesti, judetul Vaslui
Având în vedere;
-Expunerea de motive a Primarului comunei Miclesti,privind aprobarea impozitele,
taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 2017 la
comuna Miclesti raportul compartimentului de resort si raportul de vizare favorabil al
comisiei de specialitate;
- prevederile;
a)art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia
României, republicată;
b) articolul 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
d) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala,republicată, cu modificările si completările ulterioare;
e) art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30,
art.41 si art. 761 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
f) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
g) Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,cu modificările si
completările ulterioare;
h) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
i) art. 25 lit. d) din Legea nr.481/2004 privind protectia civilă, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
j) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) si art. 44 alin. (2) lit. d) din
Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
k) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) si c), alin. (3), alin. (5) si alin. (8) din
Legea serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006, republicată;
l) art. 10 lit. g) si art. 34 alin. (2) si (3) din Legea serviciului de iluminat public nr.
230/2006;
m)art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr.
241/2006, republicată;
n) art. 14 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale,
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2002;
o)Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, ministrului
dezvoltării regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si presedintelui
Institutul National de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
p)art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica:
-luind in consideratie necesitatea constitirii veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2017 ,în scopul asigurării finanţării cheltuielilor locale pe de o parte, precum şi
condiţiile locale specifice de amplasare a comunei Miclesti;
-in baza prevederilor art. 41 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale:

-in temeiul art. 36 alin(2) litera „b”,alin(4) litera „c”,ale art. 45 alin(1) si alin(2) litera
„c” din Legea nr.2l5/2001 privind administratia publica locala,cu modificarile si completarile
ulterioare;
Consiliul Local al comuni Miclesti ,judetul Vaslui;
HOTARASTE
Art.1.-Se aprobă impozitele,taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile în anul 2017 la comuna Miclesti,judetul Vaslui,conform Anexei nr.1,care face parte
integranta din prezenta hotarire.
Art.2.-Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de
construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren pentru anul 2017, se
aplică prevederile din Anexa nr.1 privind încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul si
extravilanul comunei Miclesti, care este parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.3.-(1)Plata impozitului si taxei pe clădiri, a impozitului şi taxei pe teren,precum si a
impozitului pe mijloace de transport se face anual in doua rate egale până la 31 martie si 30
septembrie inclusiv, ale anului 2017, conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.-Bonificaţia prevăzută de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificarile si
completarile ulterioare,pentru plata integrală a impozitului până la data de 31 martie 2017 se
stabileşte astfel :
a) în cazul impozitului pe cladiri la 10% ;
b) în cazul impozitului pe teren la 10% ;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.
Art.5.-Se stabilesc urmatoarele taxe speciale,astfel;
a)taxa P.S.I =6 lei/gospodarie;
b)taxa pentru consum apa din reteaua de instalatii cu apometre a comunei = 3 lei/mc,
iar pentru cei care folosesc cismele stradale este de =6 lei/mc pentru fiecare luna al anului.
c)taxa piata = 4 lei/pe zi de catre comerciant;
d)taxa stradala = 12 lei/zi de catre comerciant;
e)taxa pentru concesiune teren domeniul privat al comunei =0,05 lei/mp teren intravilan
si 0,03 lei/mp teren extravilan/pe anul in curs;
f)taxa salubrizare in suma de 14 lei/an,pentru fiecare familie si 7 lei/an, pentru o
persoana ce locuieste si are domiciliul in comuna Miclesti, judetul Vaslui;
g)taxa pentru desfacerea casatoriei pe cale administrativa = 500 lei;
h)taxa de bransare la sistemul public de apa = 10 lei
i)taxă debranşare de la sistemul public de apă= 30 lei
î)taxa hipo; un cal 10 lei; doi caii 20 lei/an
Art.7.- Pentru anul 2017 se aprobă acordarea facilitătilor fiscale prevăzute de art. 456 alin. (2),
art. 464 alin.(2), art. 476 alin.(2), art. 485 alin.(1) si art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,conform Anexei nr.2,care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.8.-Pentru anul 2017, creantele fiscale mai mici de 20 lei inclusiv, existente în sold la data de
31 decembrie 2016 se vor da la scădere în baza prevederilor art. 266 alin. (6) din Legea nr. 207/
20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art.9-Orice alte impozite si taxe care nu sunt cuprinse in prezenta hotarare se vor percepe in
conformitate cu prevederile legale din actele normative existente in acest sens.
Art.10.-Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Art.11.-De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii
Consiliului Local Miclesti nr. 56/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2015.
Art.12-Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei Miclesti,
judetul Vaslui.
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