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PROIECT	DE	HOTĂRÂRE	
	

privind	aprobarea	impozitelor	si	taxelor	locale	pentru	anul	2019	
	

        Consiliul Local Bralostita  intrunit in sedinta ordinara, azi, _____________. 
Avand in vedere: 
- raportul intocmit de compartimentul de specialitate  inregistrat sub nr. __________; 
- titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
- art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele extrajudiciare de 

timbru, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 36 alin.1), alin. 2) lit. b) , alin. 4) lit. c), alin.9)  si art. 45 alin. 1)  si 

art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
Hotaraste: 

 
Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2019, dupa cum urmeaza: 
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand 

impozitele si taxele locale pentru anul 2019, constituind Anexa nr. 1, care face parte 
integranta din prezenta hotarare; 

b) cota prevazuta la art. 427 alin.1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
impozit pentru cladirile rezidentiale si cladirile – anexa in cazul persoanelor fizice) se 
stabileste la 0,08%. 

c) cota prevazuta la art. 458 alin.1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
impozit pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice) se stabileste la 0,2%. 

d) cota prevazuta la art.458 alin. 3)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
impozit pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activitati 
din domeniul agricol) se stabileste la 0,4%. 

e) cota prevazuta la art. 460 alin.1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
impozit/taxa pentru cladirile rezidentiale in cazul persoanelor juridice) se stabileste la 0,2%. 

f)  cota prevazuta la art. 460 alin.2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
impozit/taxa pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor juridice) se stabileste la 
1,3%. 



g) cota prevazuta la art. 460 alin.3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
impozit/taxa pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol) se stabileste la 0,4%. 

h) cota prevazuta la art. 460 alin.8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
impozit/taxa pentru cladirile a caror  valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinta  in cazul persoanelor juridice) este de 5%. 

i) cota prevazuta la art. 470 alin.3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal(pentru mijloacele de transport hibride), se stabileste la 50% 

j) cota prevazuta la art. 474 alin.3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal(taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism) , se stabileste la 30%; 

k) cota prevazuta la art. 474 alin.5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau o 
cladire – anexa), se stabileste la 0,5%; 

l) cota prevazuta la art. 474 alin.6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
taxa pentru eliberarea  autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele mentionate 
la lit. l), se stabileste la 1%; 

m) cota prevazuta la art. 474 alin.8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
taxa pentru prelungirea autorizatiei de construire), se stabileste la 30%; 

n) cota prevazuta la art. 474 alin.9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
taxa pentru eliberarea  autorizatiei de desfiintare, totala sau partial a unei constructii), se 
stabileste la 0,1%; 

o) cota prevazuta la art. 474 alin.12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in 
vederea realizarii unei constructii care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire), se 
stabileste la 3%; 

p) cota prevazuta la art. 474 alin.13) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal( 
taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori 
campinguri), se stabileste la 2%. 

Art. 2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de 
transport datorat pentru intregul an de contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a 
anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Dolj in vederea 
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija 
secretarului comunei Bralostita. 

 
 
 

 
      Initiator ,                                                                                  Secretar, 
        Primar,                                                                                  

 


