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HOTĂRÂREA Nr.128
din 29 decembrie 2017
privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile
stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru
modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit
ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29 decembrie 2017
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
1) prevederile art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată;
2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
3) prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată(r1), cu
modificările ulterioare;
4) precederile art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
5) prevederile art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată(r1), cu modificările și completările
ulterioare;
6) 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;
7) prevederile 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;
8) prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările și completările ulterioare;
9) prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
10) prevederile Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
11) prevederile art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes
local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
12) prevederile art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
13) prevederile art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane
și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.515/2002;
Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările
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ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului
României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativteritoriale, ierarhizarea la nivelul Comunei Socodor este rangul IV;
Luând act de :
- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor , în calitatea sa de inițiator, inregistrată cu
nr.4659 din 22.12.2017;
- raportul biroului de Contabilitate, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al
Comunei Socodor înregistrat sub nr.4658/22.12.2017;
-raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Socodor ;
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,
Votul exprimat în unanimitate ”pentru” de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11
în funcţie,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pentru anul 2018, se stabilesc
potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale,
taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către
Consiliul Local al Comunei Socodor , sunt prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
a) cota prevăzută în art.457, alin (1) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se stabileste la 0,1 %;
b) cota prevăzută î n art.458, alin (1) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se stabilește la 1,1 %;
c) cota prevăzută î n art.458, alin (3) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se stabilește la 0,4%;
d) cota prevăzută în art.458, alin (4) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se stabilește la 2 %;
e) cota prevăzută în art.460, alin (1) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se stabilește la 0,1 %;
f) cota prevăzută î n art.460, alin (2) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se stabileste la 1,1%;
g) cota prevăzută în art.460, alin (3) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se stabilește la 0,4%;
h) cota prevăzută în art.460, alin (8) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se stabilește la 5 %;
i) în cazul mijloacelor de transport hibride, prevăzute la art.470, alin (3) din Legea 227 / 2015 privind
Codul Fiscal, impozitul pe mijloacele de transport se reduce la 50 % .
Art. 2 – Bonificația prevăzută la art.462, alin.(2), art.467, alin (2) și art.472, alin.(2) din Legea 227 /
2015 privind Codul Fiscal, pentru plata cu anticipaţie a impozitului datorat pentru întregul an de către
contribuabili, persoane fizice, până la data de 31 martie inclusiv, se stabilește după cum urmează:
a) în cazul impozitului / taxei pe clădiri, la 10 % ;
b) în cazul impozitului / taxei pe teren, la 10 % ;
c) în cazul impozitului / taxei pe mijlocul pe mijlocul de transport, la 10% ;
Art. 3 – (1) Cotele aditionale prevazute la art. 489, alin. (1) , alin. (2) , alin. (3)
din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal , se stabilesc astfel :
a) în cazul impozitului și taxei pe clădiri – persoane fizice la, 0 % ;
b) în cazul impozitului și taxei pe clădiri – persoane juridice, la 0 %;
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c) în cazul impozitului și taxei pe teren, prevăzut la art.465, alin.(3) – persoane fizice și juridice, la 0 %;
d) în cazul impozitului și taxei pe teren, prevăzut la art. 465, alin.(7) - persoane juridice, la 0 % ;
e) în cazul impozitului asupra mijlocului de transport prevăzut la art.470,alin. (2) și alin. (7) pentru
persoanele fizice, la 0 % ;
f) în cazul impozitului aspra mijlocului de transport prevăzut la art.470, alin.(2) și alin. (7) pentru
persoanele juridice, la 0 % ;
g) în cazul taxelor pentru eliberarea :
g.1. - certificatului de urbanism, la 0 % ;
g.2. – autorizației de construire, autorizației de desființare la, 0 %;
g.3. – autorizației de foraje și excavări, la 0 %;
g.4. – autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente, la 0 %;
g.5. - avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, la 0 %;
g.6. - certificatului de nomenclatură stradală, 0 %;
g.7. – autorizației sanitare de funcționare la 0 %
h) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate, la 0 % ;
i) în cazul taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă, la 0 %;
j) în cazul taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale, la 0 %;
(2) În cazul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, cota adiționala prevazută la
alin.(1) este inclusă în nivelurile acestora prevazută la anexa nr.1.
Art. 4 – Terenurile pentru care nu se datorează impozitul, potrivit art. 464 lit.,,i” din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal , sunt:
a) …………-……………………….
b) …………-……………………….
Art. 5 – Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile
Consiliului Local al Comunei Socodor, prin care s-au instituit / stabilit impozite și taxe locale pe o
perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazută în anexa nr. 2.
Art. 6 – Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Comunei Socodor,
în temeiul carora s-au acordat facilități fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este
prevazută în anexa nr.3.
Art. 7 – Se aprobă procedura de calcul și plată a taxelor prevăzute la art.486 din legea 227 / 2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei nr. 4 .
Art. 8 – Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute
la art.495, lit. d), din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, potrivit anexei nr.5.
Art. 9 – Anexele de la nr.1 la nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10 – Se aprobă anularea creanţelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2017, mai mici de 10 lei
inclusiv, conform art.266 alin.(6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală .
Art. 11 - (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Arad în vederea exercitării controlului
cu privire la legalitate și se aduce la cunostință publică prin grija secretarului Comunei Socodor.
(2) Aducerea la cunostință publică se face prin afișare la sediul Comunei Socodor și pe site-ul
primariei .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
SĂCARĂ DORU IOAN

SECRETAR ,
CONTRASEMNEAZĂ
CRIŞAN GHEORGHE
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