
              ROMÂNIA
   JUDEŢUL IALOMIŢA
     COMUNA COCORA

P R O I E C T   DE   HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

                    Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere : 
                    -prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin legea nr.199/1997;
                    - prevederile art.20 lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
                    -prevederile Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal ;
                    -prevederile Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală; 
                    -prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare.
                    Examinând:
                    -raportul nr.2339/14.10.2015 al inspectorului ITL din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
                    -raportul de avizare nr.____/________2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                     -raportul de avizare nr.____/_______2015 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protrecţie socială;
                     -raportul de avizare nr.___/_______2015 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport, 
                     În temeiul art.36, alin.(4) lit.,,c", coroborat cu  art.45 alin.(2) lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare,propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 
 

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E :

                      Art.1. Începând cu 1 ianuarie 2016 impozitele şi taxele locale se stabilesc după cum
urmează: 
                       a) nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevăzute în 
Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, constituind anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre; 
                       b) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clădiri  se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii rezultate dintr-un raport 
de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă sau 
asupra valorii finale a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă;
                       c) cota de impozit pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice,  utilizate pentru activități din domeniul agricol, prevăzută de art.458 din Legea 
nr.227/2015, se stabilește la nivelul de 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii.
                       În cazul în care valoarea impozabilă a clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată 
conform prevederilor art.458 alin.(1), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 
2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal; 



                  d) pentru clădirile rezidenţiale aflate în prorietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,15% asupra valorii 
impozabile a clădirii;
                   e) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 
juridice, inclusiv cele utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
                   f) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 
ani anteriori anului de referinţă art.460 alin.(8), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota 
impozitului/taxei pe clădiri  este de 5 %; 
                   Art.2. (1) Bonificaţia pentru plata cu anticipație a impozitelor, prevăzută la art.462 
alin.(2), art.467 alin.(2) şi 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte 
după cum urmează: 
                    a) în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    b) în cazul impozitului pe teren persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și persoane 
juridice, la 10%. 
                      (2) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport, 
datorat bugetului local al comunei Cocora  de către contribuabilii persoane fizice și juridice, de 
până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată, fără bonificație. 
                   Art.3. Potrivit art.484 din Legea nr.272/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2016, 
în comuna Cocora, se va aplica, în continuare, taxa locală specială de salubrizare pentru 
persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestării servicii de salubrizare de 3 
lei/persoană/lună, pentru persoane fizice şi 50 lei/lună pentru persoane juridice şi instituţii 
publice.
                   Art.4.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice se stabileşte după cum urmează:
                            - 2.000 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp.;
                            - 4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.;
                    Art.5.Începând cu data de 1 ianuarie 2016, Hotărârea Consiliului Local nr.34 din 
27.11.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2015 îşi încetează 
aplicabilitatea.
                    

                    Art.6.Primarul comunei Cocora prin aparatul propriu de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                    Art.7.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor comunei prin 
afişare la sediul primăriei şi în alte locuri publice, prin grija secretarului comunei.

                                  INIŢIATOR PROIECT,
                                           PRIMAR,
                                 Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                            Avizat pentru legalitate,
                                                                                                               Secretarul comunei,
                                                                                                                 Stanciu Constantin

Nr.45
Astăzi, 14.10.2015
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Nr.2339 din 14.10.2015                        

                                                              R A P O R T

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

               In conformitate cu art. 489, 490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare si pct. 290.1 din H.G.44/ 2004 privind normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/ 2003, privind Codul fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare si Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea legii 571/2003 
privind Codul fiscal, Hotararea Guvernului nr.956/24.09.2009  privind nivelurile pentru valorile 
impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile 
aplicabile incepand cu anul fiscal 2010, consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale in cursul anului precedent si vor fi aplicate cu data de 1 ianuarie a 
anului urmator. 

                        Impozitele si taxele locale pentru anul 2016 se refera la: 

1-a)     stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, dupa caz cand acestea se determina
pe baza de cota procentuala, iar prin Codul fiscal sunt prevazute limite minime si maxime;

b)     stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale cand acestea sunt prevazute in 
suma fixa, in limitele prevazute de Codul fiscal ori de Hotararea Guvernului prin care nivelurile 
impozitelor si taxelor locale se indexeaza/ ajusteaza/ actualizeaza in conditiile art.457 din Codul 
Fiscal; 

c)      adoptarea taxelor speciale prevazute al art. 484 si instituirea/ stabilirea taxelor locale
prevazute la art.486 din Codul fiscal; 

d)     stabilirea bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art. 462 alin 2, art. 467 
alin 2 si art. 472 alin 2 din Codul fiscal; 

e)      majorarea in termenul prevazut la art. 490 alin 1 din Codul fiscal a impozitelor si 
taxelor locale conform art. 489 din Codul fiscal; 

f)     adoptarea oricaror hotarari in aplicarea Codului fiscal si a prezentelor norme 
metodologice; 
           g) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
clădiri  se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii rezultate dintr-un raport de 
evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă sau asupra
valorii finale a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţă;
            h) cota de impozit pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,  
utilizate pentru activități din domeniul agricol, prevăzută de art.458 din Legea nr.227/2015, se 
stabilește la nivelul de 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii.
            În cazul în care valoarea impozabilă a clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată conform
prevederilor art.458 alin.(1), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra 
valorii impozabile determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
            - pentru clădirile rezidenţiale aflate în prorietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,15% asupra valorii 
impozabile a clădirii;



             - pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, 
inclusiv cele utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
               - în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani
anteriori anului de referinţă art.460 alin.(8), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota  
impozitului/taxei pe clădiri  este de 5 %; 
              (2) Bonificaţia pentru plata cu anticipație a impozitelor, prevăzută la art.462 alin.(2), 
art.467 alin.(2) şi 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte după cum 
urmează: 
                    a) în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    b) în cazul impozitului pe teren persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și persoane 
juridice, la 10%. 
               (3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport, 
datorat bugetului local al comunei Cocora  de către contribuabilii persoane fizice și juridice, de 
până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată, fără bonificație. 
               (4)Potrivit art.484 din Legea nr.272/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2016, în 
comuna Cocora, se va aplica, în continuare, taxa locală specială de salubrizare pentru persoanele 
fizice care nu au încheiat contract de prestării servicii de salubrizare de 3 lei/persoană/lună, 
pentru persoane fizice şi 50 lei/lună pentru persoane juridice şi instituţii publice.
               (5)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice 
se stabileşte după cum urmează:
                            - 2.000 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp.;
                            - 4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.;
                 (6)Începând cu data de 1 ianuarie 2016, Hotărârea Consiliului Local nr.34 din 
27.11.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2015 îşi încetează 
aplicabilitatea.
                  Impozitele si taxele locale aplicabile de la data de 1 ianuarie 2016 sunt cuprinse in
anexa 1 care fac parte integranta din prezentul raport. 
         Incepand cu data de 1 ianuarie 2016 impozitele si taxele locale aplicabile in anul 2015 
stabilite prin HCL 34 din 27.11.2014 isi inceteaza aplicabilitatea.
                   Având în vedere cele expuse în prezentul raport, propun consiliului local adoptarea 
proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016 în forma 
prezentată.

Consilier ITL

GHINEA ION



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2341/14.10.2015

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pe anul 2016

Incheiat astazi 14 octombrie 2015
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am 
procedat azi data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2016,  la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii 
comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la 
sediul institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA

PRIMAR

Nr.2340/14.10.2014

A N U N Ţ

                   În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
supunem atenţiei dumneavoastră următorul proiect de hotărâre, care urmează a fi supus aprobării 
Consiliului Local Cocora:
                   
                   -Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 
-iniţiator -  ing. Lefter Sorin Dănuţ- primarul comunei.

                    Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale Cocora pot formula în scris propuneri, 
sugestii, opinii, cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, sau pot depune 
contestaţii cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2015, la sediul Primăriei comunei Cocora, până cel târziu data de 03.11.2015, ora 16,30.
                   Potrivit prevederilor legale, sedinţa consiliului local este publică.

 

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

       Afişat la data de 14.10.2015


