
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA TITE ŞTI 
CONSILIUL LOCAL  
LEGISLATURA 2016-2020 
      
                      - P R O I E C T -             
         

H O T Ă R Â R E A  N R. ……. 
  

Privitor la: modificarea Anexei II și Anexei III la Hot ărârea Consiliului 
Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 
în comuna Titeşti 

 
 Consiliul Local al Comunei Titeşti întrunit în şedinţă ordinară în data de 
19.12.2017 la care participă un număr de … consilieri din totalul de 8 consilieri aleşi 
în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Titeşti nr.49 din 
29.11.2017 domnul consilier Popescu Mihai  a fost ales preşedinte de şedinţă;  
  Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei 
înregistrată la nr.3183 din 27.11.2017 prin care se propune modificarea Anexei II și 
Anexei III la Hotărârea Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în comuna 
Titeşti, cât şi raportul de specialitate întocmit de compartimentul impozite şi taxe 
locale înregistrat la nr.3196 din 27.11.2017; 

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, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă 
parte; 
 Ţinând cont de raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii şi lini ştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti şi raportul comisiei 
pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ prin care se  avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Realizând publicarea anunțului cu nr.3197/27.11.2017 privind elaborarea 
proiectului de hotarâre a consiliului local privind modificarea Anexei II și Anexei III 
la Hotărârea Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti, în 
contextul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată; 



 Luând în considerare şi raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului 
de hotărâre înregistrat la nr.3220 din 29.11.2017 întocmit de secretarul comunei; 
 În conformitate cu prevederile: 

- 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. 761 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 modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.196/2017 pentru modificarea art.465 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal; 

- art.I punctele 94, 95 și 96 din O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

- prevederile art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art.27, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.c din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    
 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.c şi a art. 115 alin.(1) lit.b din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de …. voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă” şi … „abţineri”, 
adoptă următoarea:     
 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei II  la Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre 
care face parte integrantă din aceasta. 

Art.2.  Se aprobă modificarea Anexei III  la Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre 
care face parte integrantă din aceasta. 

(2) Art.3.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Titești nr.37 din 29.09.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul fiscal 2018 în comuna Titeşti rămân neschimbate.          

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Titeşti,  compartimentul impozite şi taxe şi compartimentul agricol. 

Art.5. (1) Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, 
compartimentului impozite și taxe, compartimentului agricol și  Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate 
şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Titeşti. 



 (2) – Aducerea la cunoştinţă publică se face pe pagina de internet 
www.titesti.ro, prin afişare la sediul primăriei cât şi în punctele amenajate în fiecare 
sat. 

  
                                                                                               Titeşti la ….12.2017 
                                   Avizat pentru legalitate,   
  Inițiator, 
                          Primar,                                                        Secretar al comunei, 
               Daneș Cătălin Nicușor                                                     Rouă Petru  
 
 
Nr.ex.6 
Red/Dact.P.R



COMUNA TITE ŞTI  
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                               Anexa nr. 1 la H.C.L.  

                                                                                                                                                       nr.53 din ....12.2017 
 

 
              Anexa II la Hotărârea Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti se modifică și va avea următorul cuprins:  

 
 

IMPOZITUL  ŞI TAXA PE TEREN  
 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii 
      

 
Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat 

terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.  
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu 

construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

                                                                                                                                                           lei/ha 
NIVELURI APLICABILE ÎN  ANUL FISCAL 2017 
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

Zona in cadrul 
localitatii 

IV V 
A  711 569 

 
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan  

– orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii 
 
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 

terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție 
corespunzător rangului localității, respectiv IV sau V după caz.  Impozitul/taxa astfel calculate se majorează cu procentul 



aprobat de consiliul local la art.3 alin.1 lit.e din prezenta hotărâre. Nivelurile corespunzătoare sunt prezentate în tabelele 
de mai jos atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice. 
                                                                                             lei/ha 

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 
2017 
Zona                                           

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă 

A 
1. Teren arabil 28 
2. Păşune 21 
3. Fâneaţă 21 
4. Vie 46 
5. Livadă 53 
6. Păduri sau alte terenuri cu vegetaţie forestieră 28 
7. Teren cu apă 15 
8. Drumuri și căi ferate x 
9. Teren neproductiv x 

  
Suma stabilită conform tabelului de mai sus se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în 

următorul tabel: 
 

Rangul localității Coeficientul de corecție 
IV (Tite ști) 1,10 

V (Bratovești, Cucoiu) 1,00 
 

Ca excepţie de la prevederile alineatelor precedente, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul 
amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, 
impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii:  

   a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;  
   b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului 

de activitate prevăzut la lit. a).  



Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan 
 

 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:  

 
                        lei/ha 

Nivelurile aplicabile în anul 
fiscal 2017 

 

Nr. 
crt. 

 
Categoria de folosinţă 

Zona A 
1. Teren cu construcţii 31 
2. Arabil 50 
3. Păşune 28 
4. Fâneaţă 28 
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 5.1 55 

5.1. Vie până la ingtrarea pe rod x 
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1 56 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod x 
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 

celui prevăzut la nr.crt.7.1. 
16 

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de 
protecţie 

x 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 
8.1. Teren cu amenajări piscicole 34 
9. Drumuri şi căi ferate x 
10. Teren neproductiv x 

 
și va fi înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în tabelul următor: 

 
Rangul localității Coeficientul de corecție 

IV (Tite ști) 1,10 



V (Bratovești, Cucoiu) 1,05 
 

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra 
acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia 
făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. 
Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice. 

Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 
decembrie a anului fiscal anterior.  

În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de 
impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data 
dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.  

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este 
datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior 
anului în care se înstrăinează. 

Impozitul 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 contribuabili, până la data de 

31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 5%.  
Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei 

inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.  
În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza comunei Titești, 

bonificația și plata până la 50 de lei inclusiv  se referă la impozitul pe teren cumulat.  
Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 

contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.  
 

Titeşti la ....12.2017 
                                Avizat pentru legalitate,   
   Inițiator, 
                         Primar,                                                                                     Secretar al comunei, 
                       Daneș Cătălin Nicușor                                                                                                   Rouă Petru  
 

Nr.ex.6 
Red/Dact.P.R 



COMUNA TITE ŞTI                                                                                                                      Anexa nr.2 la HCL  
          CONSILIUL LOCAL                                                                                                                     nr.53 din .....12.2017                                                                                                                     
 

Anexa III la Hotărârea Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

Tipuri de autovehicule Suma, în lei, pentru fiecare grupă 
de 200 cm3 sau fracţiune din 

aceasta 
 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3 

9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3  inclusiv 18 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv  72 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 144 
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3  290 
7. Autobuze, autocare, microbuze 24 
8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 
inclusiv 

30 

9. Tractoare înmatriculate 18 
VEHICULE ÎNREGISTRATE 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 
2. Vehicule fără capacitate evidenţiată 150 lei/an 



În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor 

 
Impozitul (în lei/an) 

 
 
 
 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 
 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute  

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 
 

I. 2 axe 
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0  142 
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1.257 
5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1.257 
II. 3 axe 
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone  142  248 
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1.019 
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.019 1.583 
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.019 1.583 
7 Masa de cel puţin 26 tone 1.019 1.583 
III. 4 axe 
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1.046 
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.046 1.661 
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.661 2.464 
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.661 2.464 
6 Masa de cel puţin 32 tone 1.661 2.464 



În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu 
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu 

suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:  
Impozitul (în lei/an) 

 
 
 
 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute  

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 
motoare 

 

I. 2 + 1 axe 
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1.408 
9 Masa de cel puţin 28 tone 803 1.408 
II. 2+2 axe 
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1.537 
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.537 2.133 
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.133 3.239 
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.133 3.239 
9 Masa de cel puţin 38 tone 2.133 3.239 
III. 2+3 axe 



1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.698 2.363 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.363 3.211 
3 Masa de cel puţin 40 tone 2.363 3.211 
IV. 3+2 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.500 2.083 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.083 2.881 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.881 4.262 
4 Masa de cel puţin 44 tone 2.881 4.262 
V. 3+3 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1.032 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.032 1.542 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.542 2.454 
4 Masa de cel puţin 44 tone 1.542 2.454 

 
În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule 

prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:  
 

Remorci, semiremorci, sau rulote 
 

Masa totală maximă autorizată Impozitul în lei 
1.  Până la 1 tonă inclusiv 9 
2.  Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone  34 
3.  Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  52 
4.  Peste 5 tone 64 

 
 

Mijlocul de transport pe apă 
 

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din 
tabelul următor: 
 



Mijlocul de transport pe apă 
 

 Impozit 
- lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 
3. Bărci cu motor 210 
4. Nave de sport şi agrement 1.119 
5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere şi împingătoare: x 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.398 
d) peste 4000 CP 2.237 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, 
inclusiv 

280 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 
 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. 
În cazul mijloacelor de transport mai mici de 12 tone  impozitul se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică 

a acestora, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu nivelurile prevăzute de lege. 
Impozitul/taxa astfel calculată se majorează cu procentul aprobat de consiliul local la art.3 lit.g din prezenta hotărâre. 

În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și a unei 
combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone impozitul se stabilește în sumă fixă în lei/an în funcție de numărul axelor, de 
masa totală maximă autorizată, de sistemul de suspensie cu care sunt dotate, respectiv nivelurile prevăzute de lege.  

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote  impozitul se stabilește în funcţie de masa totală maximă 
autorizată, prin înmulţirea nivelurilor prevăzute de lege majorate cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.  

În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia 
să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de 



lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de 
transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia se aplică următoarele reguli:  

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing 
financiar;  

b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se 
înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau 
a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;  

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la 
consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau 
a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.  

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv. 

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi 
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul 
deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al comunei 
Titești, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.  

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5%. 

 
                                                                                                                                                       

Titeşti la ....12.2017 
                               Avizat pentru legalitate,   
   Inițiator, 
                         Primar,                                                                          Secretar al comunei, 
                       Daneș Cătălin Nicușor                                                                                        Rouă Petru  
 
 

Nr.ex.6 
Red/Dact.P.R. 



JUDEȚUL VÂLCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI TITE ȘTI 
Nr............din.......12.2017 
 
 
                                                                                                          A P R O B A T , 
                                                                                                                  Primar, 
                                                                                                    Daneș Cătălin Nicușor  
                                                                                                     
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privitor la modificarea Anexei II și Anexei III la Hot ărârea 

Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind stabilirea  
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti 

 
 
 

Având în vedere că în materie fiscală, dispozițiile Codului fiscal prevalează asupra 
oricăror prevederi din alte acte normative, el precizând foarte explicit impozitele și taxele 
care se constituie în venituri ale bugetului local, ca urmare a apariției Legii 
nr.196/29.09.2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.778/02.10.2017 și a O.U.G. nr.79/08.11.2017, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.885/10.11.2017 care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, 
prin care s-a modificat și completat Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se impun 
modificări la Hotărârea Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti, astfel: 
 
 1. Art.465, alin.2-3 și alin .6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal a fost 
modificat prin art.I, pct.1-4 din Legea nr.196/2017 în sensul abrogării prevederilor 
referitoare la impozitarea ca și terenuri cu construcții a terenurilor amplasate în intravilan, 
în suprafață de până al 400 mp inclusiv, proprietatea persoanelor fizice, cât și a 
persoanelor juridice înregistrate la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu 
construcții. Prin urmare Anexa II privind impozitul și taxa pe teren la Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti, se înlocuiește cu anexa nr.1 
anexată prezentului raport. 
 
 2. Art.470 alin.5-6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal a fost modificat prin 
art.I pct.94 - 95 din O.U.G. nr.79/2017 în sensul majorării impozitului pe mijloacele de 
transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone cu aproximativ 
7%. Prin urmare, Anexa III privind impozitul pe mijloacele de transport la Hotărârea 



Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti, se înlocuiește cu anexa nr.2 
anexată prezentului raport. 
 
 3. Celelate prevederi din Hotărârea Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 
29.09.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în 
comuna Titeşti, rămân neschimbate. 
 
 
     p. Compartiment impozite și taxe locale, 
                      Secretar al comunei, 
                                                Rouă Petru 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI TITEŞTI 
Nr.3197 din 27.11.2017 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
de îndeplinire a procedurii de transparență decizională  

încheiat astăzi 25.08.2017 
 

 
 

Subsemnatul Rouă petru secretar al comunei și responsabil cu îndeplinirea 
obligațiilor de transparență decizională, am procedat la afișarea anunțului 
nr.3197/27.11.2017, a Raportului de specialitate nr.3196/27.11.2017, a Expunerii 
de motive nr.3183/27.11.2017 și a Proiectului de Hotărâre privind: modificarea 
Anexei II și Anexei III la Hot ărârea Consiliului Local al comunei Titești nr.37 
din 29.09.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
fiscal 2018 în comuna Titeşti, după cum urmează:  

- pe avizierul de la sediul instituției; 
- pe pagina de internet a instituției – www.titesti.ro; 
- s-a predat un exemplar la registratura generală, responsabil d-nul Popescu 

Dănuț Constantin; 
Pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal. 
 
 
 
   Secretar al comunei, 
                            Rouă Petru 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI TITEŞTI 
Nr.3197 din 27.11.2017 

 
 
 
 

ANUNȚ PUBLIC 
 
 

COMUNA TITE ȘTI, reprezentată prin PRIMAR, cu sediul în satul Titești, 
comuna Titești, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra organizării 
dezbaterii publice pentru Proiectul de Hotărâre privitor la modificarea Anexei 
II și Anexei III la Hot ărârea Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 
29.09.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 
2018 în comuna Titeşti. 

Dezbaterea publică va avea loc în ziua de Vineri, în data de 15.12.2017 
ora 1200, în Sala de ședințe a Consiliului Local al comunei Titești. 

Persoanele interesate de acest proiect de hotărâre îl pot consulta personal la 
sediul Primăriei comunei Titești și pe site-ul www titesti.ro TRANSPARENȚĂ - 
Comunicări.   
  Cetățenii care doresc să facă propuneri, sugestii sau opinii cu privire la 
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, o pot face în scris la adresa mai 
sus menționată, de luni până vineri între orele 800-1600.  
  
 Ultima zi de depunere a propunerilor și sugestiilor scrise pentru 
DEZBATEREA PUBLIC Ă este data de 14.12.2017 ora 1100. 
 
 
 
  Primar,                                                          Secretar al comunei, 
        Daneș Cătălin Nicușor                                                     Rouă Petru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI TITE ŞTI 
Nr. 3183 din 27.11.2017 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privitor la modificarea Anexei II și Anexei III la Hot ărârea 

Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind stabilirea  
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti 

 
 
 

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de compartimentul impozite şi 
taxe locale al comunei Titeşti, înregistrat la nr.3196 din 27.11.2017, prin care se 
motivează necesitatea aprobării proiectului de hotărâre privitor la modificarea Anexei II 
și Anexei III la Hotărârea Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti, 
cât și fundamentarea acestora conform prevederilor legale, respectiv Legea 
nr.196/29.09.2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.778/02.10.2017 și a O.U.G. nr.79/08.11.2017, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.885/10.11.2017 care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, 
prin care s-a modificat și completat Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și a Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.6 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa 
de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

- modificarea Anexei II și Anexei III la Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Titești nr.37 din 29.09.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
fiscal 2018 în comuna Titeşti. 

 
 
      Primar, 
    Daneș Cătălin Nicușor 
 


