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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 67 

pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna 

Răducăneni, începând cu 01.01.2018 

 

Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, legal constituit, întrunit la lucrările şedinţei 

extraordinare din data de 8 decembrie 2017; 

 Având în vedere: 

- referatul înregistrat sub nr. 7013/RG/12.10.2017 al Compartimentului taxe și impozite din care 

rezultă necesitatea stabilirii taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018;  

- proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 7013/RG/2017, al primarului comunei prin care propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea valorilor impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale 

pentru anul fiscal 2018; 

- anunţul înregistrat sub numărul 7072/RG/2017 al secretarului Comunei Răducăneni prin care face 

publică intenţia consiliului local de a adopta un act administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut în 

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

republicată;   

      În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;  

- art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 Se aprobă și se stabilesc impozitele, taxele locale şi alte sume care se fac venit la bugetului 

local pentru anul fiscal 2018, conform Anexelor nr. I – IX , părți integrante din prezenta hotărâre.  

Art. 2  

(1) Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local, 

atrage după sine majorări de întârziere, dobânzi și penalități de întârziere.  

(2) Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate 

la termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului 

de scadență și până la data stingerii sumei datorată, inclusiv.   

(3) Nivelul dobânzii este de 0,02% calculat pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorată, inclusiv. 

(4) Nivelul penalităților de întârziere este de 0,01% calculat pentru fiecare zi de întârziere, începând 

cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorată, inclusiv. 

Art. 3 

(1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili persoane fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie 

de 10%. 

(2) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către 
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contribuabili persoane fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie 

de 10%. 

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat 

pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului 

respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Art. 4 

(1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale şi a taxelor 

speciale se vor face de către personalul angajat cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului. 

(2) Primarul are obligaţia să asigure publicitatea prezentei hotărâri. 

Art. 5. 

Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară acesteia se abrogă. 

Art. 6 

Prezenta hotărâre intra în vigoare cu data de 01.01.2018. 

Art. 7 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri atrage de partea 

celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, contravenţională sau penală, după 

caz. 

Art. 8 

Copii de pe prezenta hotărâre se vor afişa public şi se vor comunica primarului, viceprimarului, 

personalului cu atribuţiile specifice în materie de taxe şi impozite locale, pentru luarea la cunoştinţă şi 

ducerea la îndeplinire, altor persoane fizice sau juridice interesate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Iaşi pentru controlul legalităţii, toate prin grija secretarului  comunei.   

 

Dată astăzi 8 decembrie 2018. 

  

 

                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                                    Consilier local, 

 

                                  LILIANA CARP 
                                   

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                               

 
                                                                                                                    Contrasemnează, 

                                                                                                                                           Secretar  comună, 

 

                                                                                                                                           Cătălin Bumbaru 

 


