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“Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților locale”
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GALA CS Dacia Mioveni 2012:

Clubul și-a premiat
cei mai buni sportivi

din Mioveni, atenţionaţi
Î n o r a ş u l M i o v e n i , Cetăţenii
să-şi îndepărteze ţurturii de pe imobile
taxele locale nu
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PROGRAMUL de încasări
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE:
 LUNI, MIERCURI – între orele 8.00 - 16.00;
 MARŢI, JOI – între orele 8.00 - 17.00;
 VINERI – între orele 8.00 - 14.00.
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semafoare noi în oraș

Noile semafoare vor fi corelate cu cele
deja existente în funcţie de trafic!

Primăria oraşului
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de cabinete medicale
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producătorii agricoli
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În oraşul Mioveni, taxele locale
nu cresc, dimpotrivã, unele scad!
Persoanele fizice şi juridice din
Mioveni vor beneficia de impozite şi
taxe mai mici în anul 2015. Acesta a
fost decizia oficialilor administraţiei locale, în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 17 iulie 2014.
Prin reducerea taxelor şi impozitelor, edilul din Mioveni este convins că în 2015, vor fi încasaţi mai mulţi
bani decât în 2014.
"Nu este o soluţie să măreşti taxele şi impozitele, soluţia este să ai
un grad de colectare al lor cât mai
mare. Încasăm sume mici, dar vom
avea un grad de colectare al

restanţelor mult mai mare, şi atunci
există posibilitatea ca toţi cetăţenii
să-şi plătească contribuţiile.
În ceea ce priveşte mediul de
afaceri local, cred că este o ideea
binevenită şi atipică în contextul
economic actual. În cazul Mioveniului, am găsit resurse şi Consiliul
Local a reuşit să rezolve această
problemă şi atunci mediul de afaceri va beneficia de o anumită relaxare în ceea ce priveşte aceste
taxe şi impozite", spune Ion
Georgescu, primarul orașului Mioveni.
La Mioveni, în comparaţie cu anul

HOTĂRÂREA NR. 86
Privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2015

Consiliul Local al Orasului Mioveni, județul
Argeș întrunit în sedință ordinară din data de
17.07.2014,
Avand în vedere:
- Expunerea de motive nr.10707 din 16.04.2014
a Primarului Orașului Mioveni,
- Raportul întocmit de Biroul Impozite și Taxe
nr.10706 din 16.04.2014,
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale
Consiliului local și al Secretarului Orașului
Mioveni,
În conformitate cu prevederile Legii 571/2003,
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale HGR nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare
a Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, precum
și ale HGR.1309/2012, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum
și amenzile aplicabile în anul fiscal 2015,
Legea nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare al localității cu modificările și completările ulterioare.
In baza art.36, alin.(2) lit.b) si alin.4, lit.c) din
Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată.
În temeiul art.39, alin.(4) si art.45, alin.(2), lit.c)
coroborate cu prevederile art.115 alin (1) lit.b),
alin.(3), (5), (6) si (7) din Legea 215/2001
privind Administrația Publică Locală, republicată.

HOTĂRĂŞTE
ART I.1. Se stabileşte impozitul pe clădiri pentru persoane fizice pentru anul 2015 după cum
urmează:
În cazul persoanelor fizice, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a
clădirii.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în
lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfaşurate a acesteia, exprimată în
metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/metru patrat, prezentată în Tabelul nr.1 (pag. 5)
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează
în funcţie de rangul localităţii şi zona în care
este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficienţii de corecţie următori:
rangul 3
rangul 5
pentru zona A: 2,30;
zona A: 1,05
pentru zona B: 2,20;
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri
nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior,
atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii
se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a
clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai
mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul
de corecţie se reduce cu 0,10.
Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în

2014, vor exista o serie de modificări
importante în cadrul satelor aparţinătoare oraşului, la care vom face referire
în cele ce urmează.

În Colibaşi, Racoviţa, Clucereasa și
Făgetu impozitele s-au redus

Astfel, la nivelul satelor Colibaşi şi
Racoviţa, impozitul pe clădiri pentru
anul 2015, a fost redus cu 50%, iar la
nivelul satelor Clucereasa şi Făgetu
a fost redus cu 47,5%.
În ceea ce priveşte impozitul pe
terenurile cu construcţie în intravilan,
în satele Racoviţa şi Colibaşi, acesta

funcţie de anul terminării acesteia după cum
urmează:
- cu 20%, pentru clădirea care are o
vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă,
- cu 10%, pentru clădirea care are o
vechime cuprinsă între 30 de ani si 50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă.
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei
suprafaţă construită desfăşurată depăşeşte 150
de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia,
determinată în urma aplicării prevederilor de
mai sus, se majorează cu câte 5% pentru
fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia.
Dacă o persoană fizică are în proprietate
două sau mai multe clădiri impozitul pe clădiri
se majorează după cum urmează:
a). cu 65% pentru prima clădire în afara
celei de la adresa de domiciliu,
b). cu 150% pentru a doua clădire în afara
celei de la adresa de domiciliu,
c). cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
Persoanele fizice care deţin două sau mai
multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu au obligaţia să depună o declaraţie specială la biroul Impozite şi Taxe din cadrul
Primăriei oraşului Mioveni.
Impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii
persoane fizice pentru clădirile a căror destinaţie a fost schimbată din locuinţă în spaţiu
comercial se majorează cu cota de 20% şi impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice pentru clădirile a căror destinaţie
este de spaţiu comercial se majorează cu cota
de 20% şi se adaugă la nivelul prevăzut în
tabloul de valori conform HGR 1309/2012.
Orice persoană care dobândeşte, construieşte, înstrăinează, extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o
clădire existentă, are obligaţia de a depune o
declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile.
Impozitul se plăteşte anual în două rate
egale până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi
buget local de către contribuabili, persoane fizice, de până la 50 de lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul
în care contribuabilul deţine în proprietate mai
multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi
administrative-teritoriale, suma de 50 de lei se
referă la impozitul pe clădiri cumulat.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la
10% ce se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului local.
Pentru anul 2015 s-a stabilit acordarea
unei bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a
impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul
an de către persoanele fizice, până la data
de 31 martie de 10% (menţinerea aceleiaşi
cote cu anul 2014).

s-a redus de la 2113 lei/ha, la 711
lei/ha şi de la 1230 la 711 lei/ha, pentru Făgetu şi Clucereasa.
De asemenea, diminuări importante
au fost aprobate şi pentru impozitul pe
terenuri agricole situate atât în intravilanul , cât şi în extravilanul localităţii.
În ceea ce priveşte persoanele juridice, Consiliul Local a decis facilităţi
importante referitoare la impozitul
(taxa) pe clădiri-diminuarea cotei de la
1,5% la 1,4%, aplicată asupra valorii
de inventar a clădirilor şi la impozitul pe
spectacole-diminuarea cotei de la
1,5% la 0,75%, aplicată asupra valorii

ART I. 2 Se stabileşte impozitul pe clădiri
pentru persoane juridice pentru anul 2015
după cum urmează:
În cazul persoanelor juridice, impozitul şi
taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de impozitare asupra valorii de inventar a
clădirii.
Valoarea de inventar a clădirii este valoarea
de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în
contabilitatea proprietarului clădirii, conform
prevederilor legale în vigoare.
Impozitul pe clădire se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii ce se stabileşte prin Hotărâre a
Consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25%
şi 1,5% inclusiv.
Pentru anul 2015 s-a stabilit cota de 1,4%.
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin
Hotărâre a Consiliului local între:
a) 10 % şi 20% pentru clădirile care nu au
fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului
fiscal de referinta,
b) 30% şi 40% pentru clădirile care nu au
fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referinţă.
Pentru anul 2015 s-a stabilit aplicarea
cotelor menţionate anterior astfel:
a) 10 % pentru clădirile care nu au fost
reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal
de referinta (menţinerea aceluiaşi nivel ca şi în
anul 2014).
b) 30% pentru clădirile care nu au fost
reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal
de referinţă (menţinerea aceluiaşi nivel ca şi în
anul 2014).
În cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea
impozabila se reduce cu 15%.
Impozitul se plăteşte anual în două rate
egale până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi
buget local de către contribuabili, persoane juridice, de până la 50 de lei inclusiv, se plăteşte
integral până la primul termen de plată. În cazul
în care contribuabilul deţine în proprietate mai
multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi
administrative-teritoriale, suma de 50 de lei se
referă la impozitul pe clădiri cumulat.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele juridice, până la data de 31 martie a
anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până
la 10% ce se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului local.
Pentru anul fiscal 2015 s-a stabilit unei
bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul
an de către persoanele juridice, până la data
de 31 martie de 5% (menţinerea aceleiaşi
cote cu anul 2014).
În art.250 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul
fiscal, sunt prevăzute clădirile pentru care nu se
datorează impozit.
Pentru clădirile proprietate publică sau pri-

impozabile a clădirii.
Referitor la taxele speciale, se remarcă o uşoară creştere la taxa de
salubrizare (gunoi), de la 7,5 lei la 7,76,
creştere cauzată indexării acesteia cu
rata inflaţiei (3,43%).
Şi în cazul taxei de deratizare a intervenit o creştere cauzată de mărirea
frecvenţei operaţiunilor de dezinsecţie
şi deratizare, în vederea îmbunătăţirii
condiţiilor de trai pentru populaţie.

Pentru locuitorii oraşului Mioveni,
taxele şi impozitele locale vor
rămâne la nivelul anului 2014.

vată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor
juridice altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinţă, după
caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Dacă o persoană juridică- concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de
folosinţă- încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă pentru aceeaşi clădire cu alte persoane, taxa pe
clădiri va fi datorată de utilizatorul final.
Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei
oraşului Mioveni au obligaţia de a remite
biroului Impozite şi Taxe, în termen de 30 de
zile de la data încheierii contractelor de
închiriere/concesiune/administrare
pentru
clădiri, copii ale acestor acte.
ART I.3 Se stabileşte impozitul (taxa) pe
teren pentru anul 2015 după cum urmează:
Orice persoană care are în proprietate teren
situat pe raza oraşului Mioveni datorează pentru acesta un impozit anual. Impozitul pe teren
se stabileşte luând în calcul numărul de metri
pătraţi de teren, rangul localităţii – în cazul nostru – rangul III, cu exceptia satelor aparținătoare
orașului Mioveni (Clucereasa și Făgetu, Racovița, Colibași), zona şi categoria de folosinţă a
terenului conform încadrării făcute de Consiliul
Local.
Impozitul pe teren se plăteşte anual în
două rate egale până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi
buget local de către contribuabili, persoane fizice şi persoane juridice, de până la 50 de 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 aceleiaşi unităţi administrative-teritoriale,
suma de 50 de lei se referă la impozitul pe teren
cumulat.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
teren, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la
10% ce se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului local.
Pentru anul 2015 s-a stabilit acordarea
unei bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a
impozitului pe teren, datorat pentru întregul
an de către persoanele fizice, până la data
de 31 martie de 10% (menţinerea aceleiaşi
cote cu anul 2014).
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului
pe teren, datorat pentru întregul an de către
persoanele juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie
de până la 10% ce se stabileşte prin
Hotărâre a Consiliului local.
Pentru anul fiscal 2015 s-a stabilit acordarea unei bonificaţii pentru plata cu anticipaţie
a impozitului pe teren, datorat pentru întregul
an de către persoanele juridice, până la data de
31 martie de 5% (menţinerea aceleiaşi cote cu
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anul 2014).
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă,
după caz, în condiţii similare impozitului pe
teren.
Dacă o persoană juridică- concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de
folosinţă - încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă pentru acelaşi teren cu alte persoane, taxa pe teren
va fi datorată de utilizatorul final.
Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei
oraşului Mioveni au obligaţia de a remite biroului
Impozite şi Taxe, în termen de 30 de zile de la
data încheierii contractelor de închiriere /concesiune /administrare pentru teren, copii ale acestor acte.
În art. 257 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul
fiscal, sunt prevăzute terenurile pentru care nu
se datorează impozit.
A. Calcului impozitului şi taxei pe terenurile
amplasate în intravilan.
În cazul unui teren amplasat în intravilan, categoria de teren cu construcţii,
impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi ai terenului cu suma
corespunzatoare fiecărei zone, astfel:
rangul 3
rangul 5
zona A: 6545 lei/ha
zona A: 711 lei/ha
zona B: 4447 lei/ha
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul şi taxa pe teren se stabileşte prin înmuţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu sumele corespunzătoare prevăzute
în următorul tabel, sume ce au fost corectate cu
coeficientul de zonă: 3 pentru Mioveni, respectiv 1, pentru satele apart. Clucereasa și Făgetu,
Colibași și Racovița, prevăzut la art. 258, alin.5
din Legea nr. 571/2003. (vezi Tabelul nr. 2,
pagina 5)
Ca excepţie de la această prevedere, 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 pe teren
se calculează la acelaşi nivel ca şi cel prevăzut
in tabelul nr.2 numai dacă îndeplinesc, cumulativ următoarele condiţii:
- au prevăzut în statut, ca obiect de activitate,
agricultură;
- au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de
activitate, agricultură.
În caz contrar, impozitul pe terenul situat în
intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de ontribuabilii persoane juridice, se calculează la acelaşi nivel de la categoria curţi
–construcţii.
B. Calculul impozitului şi taxei pe terenurile
amplasate în extravilan
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmuţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu
sumele corespunzătoare prevăzute în următorul
tabel, sume ce au fost corectate cu coeficienţii
de corecţie prevăzuţi la art.251, alin.5 din Legea
nr.571/2003 (pentru zona A, rangul 3: 2,3; pentru zona B, rangul 3: 2,2; pentru zona A, rangul
5: 1,05 şi pentru zona A, rangul 5: 1,05)
(vezi Tabelul nr. 3, pagina 5)
ART I.4 Se stabileşte impozitul asupra mijloacelor de transport pentru anul 2015 după
cum urmează:
Contribuabilii, persoane fizice şi juridice care
deţin în proprietate mijloace de transport ce trebuie înmatriculate în Romania datorează impozitul asupra mijloacelor de transport.
Impozitul pe mijloacele de transport, se
plateşte la bugetul local al unitaţii administrativ teritoriale unde persoana fizică îşi are domiciliul
fiscal, sediul sau punctul de lucru, după caz.
A. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a
acestuia, prin înmulţirea fiecarei grupe de 200
cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din Tabelul nr. 4 (pag. 5).
În cazul unui ataş, impozitul pe mijloacele de
transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
B. La autovehiculele de transport 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 nr.5 (pag. 5).
C. La combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfa cu masa totală maximă autorizata egală
sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelulul 6 (pag. 5).
D. În cazul unei remorci, al unei semiremorci
sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie
de autovehicule prevăzute mai sus, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelulul 7 (pag. 5).
E. În cazul mijloacelor de transport pe apă,
impozitul pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzătoare din tabelulul nr.8 (pag.
6).
Art.I.5 Se stabileşte taxa pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru
anul 2015 după cum urmează:
Orice persoană care trebuie să obţină un
certificat , aviz sau autorizaţie prevazută în
prezentul capitol, trebuie să plăteasca taxa pentru eliberarea certificatului, avizului sau autorizaţiei.
Taxele pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi a autorizaţiilor se achită anticipat
eliberării acestora.
I.5.A) Taxa pentru eliberarea certificatelor
de urbanism
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită de Consiliul local în limitele prevăzute în
tabelul nr. 9.
I.5.B Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
de construire pentru o clădire care urmează a fi
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este
egală cu 0,5 din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcţii, dar nu mai putin decat valoarea
impozabila a cladirii stabilita conform legii.
I.5.C Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de
carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol,
precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat
de foraj sau excavaţie cu o valoare stabilită de
Consiliul local între 0 şi 8 lei inclusiv, pentru
fiecare mp/afectat. Pentru anul 2015 taxa s-a
stabilit la 4 lei pentru fiecare mp afectat.
I.5.D Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
necesare pentru lucrările de organizare de
şantier în vederea realizării unei construcţii, care
nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire
este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de şantier.
I.5.E Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
I.5.F Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii
de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor, este
stabilită de Consiliul local între 0 şi 8 lei, inclusiv,
pentru fiecare mp de suprafaţă de construcţie.
Pentru anul 2015 taxa s-a stabilit la 8 lei pentru
fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie.
I.5.G Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru orice altă construcţie decât
cele prevăzute mai sus, este egală cu 1% din
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie,
inclusiv instalaţiile aferente.
I.5.H Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
desfiinţare, totală sau partială a unei construcţii
este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a
construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei
construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se
modifică astfel încât să reflecte porţiunea din
construcţie care urmează a fi demolată.
I.5.I Taxa pentru prelungirea unui certificat de
urbanism sau a unei autorizaţii de construire
este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
I.5.J Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
privind lucrările de racorduri şi branşament la
reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie şi televiziune
prin cablu se stabileşte de Consiliul local între 0
şi 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. Pentru
anul 2015 taxa s-a stabilit la 13 lei, pentru
fiecare racord.
I.5.K Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de
structurile de specialitate din cadrul Consiliului
Judetean se stabileşte de Consiliul local între 0
şi 15 lei, inclusiv. Pentru anul 2015 taxa s-a stabilit la 10 lei.

I.5.L Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de
către Consiliile locale între 0 şi 9, inclusiv. Pentru anul 2015 taxa s-a stabilit la 5 lei .
I.5.M Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deținute de consiliile locale
se stabileşte de către Consiliul local şi este între
0 şi 32 lei, inclusiv, pentru fiecare mp sau fracţiune de mp. Pentru anul 2015 taxa s-a stabilit
la 32 lei, pentru fiecare mp sau fracţiune de mp.
I.8.N Taxa pentru eliberarea certificatului de
producător se stabileşte de către Consiliul local
şi este între 0 şi 80 lei, inclusiv. Pentru anul 2015
taxa s-a stabilit la 50 lei.
I.8.O Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională-CAEN aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5530 – restaurante şi 5540 –
baruri, datorează bugetului local al oraşului
Mioveni, până la data de 31 martie a anului în
curs o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de către Consiliul
local între 0 şi 4195 de lei, inclusiv.
Pentru anul 2015 s-a stabilit o taxa diferenţiată astfel:
- pentru unităţile care funcționează sub codul
CAEN 5530- RESTAURANTE a căror suprafaţă
este sub 50 mp, pentru anul 2015 s-a stabilit o
taxă de 200 de lei/an;
- pentru unităţile care funcţionează sub codul
CAEN 5530- RESTAURANTE a căror suprafaţă
este între 51 mp şi 150 mp, pentru anul 2015 sa stabilit o taxă de 500 de lei/an;
- pentru unităţile care functionează sub codul
CAEN 5530- RESTAURANTE a căror suprafaţă
este peste 151 mp, pentru anul 2015 s-a stabilit
o taxă de 1500 de lei/an;
- pentru unităţile care functioneaza sub codul
CAEN 5540 – BARURI, a căror suprafaţă este
sub 50 mp, pentru anul 2015 s-a stabilit o taxa
de 200 lei/an;
- pentru unităţile care functioneaza sub codul
CAEN 5540 – BARURI, a căror suprafaţă este
între 51 mp şi 150 mp, pentru anul 2015 s-a stabilit o taxa de 300 lei/an;(aceeasi si in 2014)
- pentru unităţile care functioneaza sub codul
CAEN 5540 – BARURI, a căror suprafaţă este
peste 151 mp, pentru anul 2015 s-a stabilit o
taxa de 500 lei/an;
Taxa pentru viza anuală a autorizaţiilor
privind desfaşurarea activităţii de alimentaţie
publică, se plateşte integral pentru tot anul în
curs.
Pentru unităţile cu activităţi sezoniere care
desfăşoară activităţi de alimentaţie publică
(terase pe timpul verii) propunem instituirea unei
taxe de alimentaţie publică în cuantum de 30 de
lei /lună.
Cererea pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică sezoniere se va depune la
Primăria Mioveni, până finele lunii în care a început activitatea, iar majorările de întârziere se
vor percepe începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activităţii.
Documentaţia necesară pentru eliberarea
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza administrativ teritorială a oraşului Mioveni, modelul autorizaţiei ,
precum şi procedura de eliberare a autorizaţiei
se stabileşte prin Dispoziţia Primarului Oraşului
Mioveni.
ART I.6 Se stabileşte impozitul pe spectacole pentru anul 2015 după cum urmează:
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau orice
altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul
capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
Cote şi valori de impozitare
Impozitul pe spectacole se calculează prin
aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
Cota de impozit se determină după cum
urmează:
a) În cazul unui spectacol de teatru, ca de
exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă,
concert filarmonic sau orice manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competiţie sportivă
internă sau internaţională, cota de impozit este
egală cu 2%.
b) În cazul oricărei alte manifestări artistice
decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit
este egala cu 5%.
Pentru activitatile artistice si distractive de
videotecă şi discotecă , impozitul pe spectacole
se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare
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artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită de Consiliul local astfel:
a) În cazul videotecilor, între 0 şi 2 inclusiv;
b) În cazul discotecilor, între 0 şi 3 inclusiv.
Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, cu coeficientul de
corecţie corespunzător rangului localităţii. Pentru oraşul Mioveni rangul localităţii este 3.
Pentru anul 2015 impozitul pe spectacole
pentru videoteci şi discoteci să fie stabilit la 0,25
lei/zi/mp care se ajustează cu coeficientul de
corecţie rezultând astfel un impozit în sumă de
0,75 lei/zi/mp.
Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
ART I.7 Se stabileşte taxa hotelieră pentru anul 2015 după cum urmează:
Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare,
denumită în continuare taxa hotelieră, este de
1% şi se calculează de către persoanele juridice
prin intermediul cărora se realizează cazarea,
odată cu luarea în evidenţă a persoanelor
cazate.Unitatea de cazare are obligaţia de a
vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii
administrative-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. Taxa hotelieră se calculează prin
aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare.
ART I.8 Se stabileşte taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru anul
2015 după cum urmează:
A. Taxa pentru serviciile de reclamă şi
publicitate.
Orice persoană, care beneficiază de servicii
de reclamă şi publicitate în baza unui contract
sau a unei alt fel de înţelegere încheiată cu altă
persoană, datorează plata taxei de reclamă şu
publicitate, cu excepţia serviciilor de reclamă şi
publicitate realizate prin mijloace de informare
în masă scrise şi audiovizuale.
Cota taxei se stabileşte de către Consiliul
local între 1% şi 3%.
Pentru anul 2015 s-a stabilit ca taxa pentru
serviciile de reclamă şi publicitate pentru contribuabilii care încheie contracte de publicitate şi
reclamă sa fie de 3% din valoarea contractului,
exclusiv TVA.
B. Taxa pentru afişaj in scop de reclamă
si publicitate.
Orice persoană care utilizeaza un panou,
afisaj sau structura de afişaj pentru reclamă şi
publicitate într-un loc public pe raza oraşului
Mioveni datorează plata taxei anuale prevazute
în prezentul articol către bugetul local al oraşului Mioveni.
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate se calculează anual, prin
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de
Consiliul Local, astfel:
a). în cazul unui afişaj în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma
este între 0 şi 32, inclusiv. Pentru anul 2015 s-a
stabilit ca taxa pentru afişaj în scop de reclamă
şi publicitate să fie stabilită la 32 lei/mp/an la
care se aplică majorarea prevăzută de art.287
din L.571/2003 cu modifcările şi completările ulterioare, de 5%, rezultând astfel o taxa în sumă
de 34 lei/mp/an;
b). în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
structură de afişaj, pentru reclamă şi publicitate,
suma este între 0 şi 23 lei, inclusiv. Pentru anul
2015 s-a hotarat ca taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate să fie stabilită la 23
lei/mp/an la care se aplică majorarea prevăzută
de art.287 din L.571/2003 cu modifcările şi completările ulterioare, de 5%, rezultând astfel o
taxa în sumă de 24 lei/mp/an;
Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj
in scop de reclama si publicitate sunt obligate
ca pana la data de 31 ianuarie 2015, sa depuna
o declaratie anuala la compartimentul de specialitate. Nedepunerea in termenul stabilit se
sanctioneaza cu amenda conform Art. 294,
alin.2, lit. a si b. conform Codului Fiscal.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual în două rate egale,
până la datele de 31 martie si 30 septembrie
inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă
şi publicitate, datorată bugetului local al oraşului
până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până
la primul termen de plată.
Art.II Se stabilesc TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU PRECUM ŞI AMENZILE
APLICATE
POTRIVIT
DISPOZITIILOR
LEGALE pentru 2015 după cum urmează:
Taxele extrajudiciare de timbru precum şi
sancţiunile privind limitele minime şi maxime ale
amenzilor în cazul persoanelor fizice şi per-
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soanelor juridice sunt evidenţiate conform
tabelului nr.10 (pag. 6).
Art.III Pentru anul 2015 s-au stabilit ,,alte
taxe locale,, conform art.283 din Codul fiscal:
Art.III.1 Taxa acces la Baza de Agrement
,,Bemo,, este stabilita la 10 lei/persoană pentru
adulţi şi 5lei/persoană, pentru copii şi studenţi.
Sumele încasate vor fi folosite pentru întreţinerea şi reparaţiile ocazionale a Bazei de
Agrement Bemo.
Art.III.2 Taxa de urgenţă pentru eliberarea
adeverinţelor de nomenclatură stradală emise
de biroul Urbanism, din cadrul Primariei Orasului Mioveni este in suma de 15 lei.
Art.III.3 Taxa de urgență pentru eliberarea
adeverințelor de achitare integrală a ratelor de
cumpărare privind apartamentele din fondul
locativ, precum și eliberarea duplicatelor pentru actele de propietate pierdute (contracte de
vânzare – cumpărare apartamente) emise de
compartimentul Fond Locativ din cadrul Primariei Orasului Mioveni, este în suma de 15 lei.
Art.III.4. Taxa de deratizare, este stabilita
pentru deţinătorii de imobile cu constructii înregistrate în evidenţa fiscală a biroului Impozite
şi Taxe, şi este în cuantum de:
- 7,5 lei/an/imobil cu construcție situat la
adrese diferite, pentru persoanele fizice,
- 15 lei/an/imobil cu construcție situat la
adrese diferite, pentru persoanele juridice cu
exceptia Automobile Dacia S.A, şi a colaboratorilor lor, F.C.N., S.C.N., Penitenciarul Colibasi.
Termenul de achitare al taxei de deratizare este
de 31 martie a anului fiscal.
Taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii fără contract de prestari servicii cu operatorul de salubritate astfel:
- persoane fizice 300 lei/an,
- persoane juridice 500 lei/an.
Art.III.5 Pentru anul 2015, taxa de acces la
bazinul de înot didactic va fi:
- taxa de acces la bazinul de înot didactic/oră/persoană: 20 lei; abonament iniţiere/învăţare (12 şedinţe incluse): 150 lei/lună;
abonament agrement (10 şedinţe incluse): 120
lei/lună;
Art.III.6 Taxele pentru activitățile desfășurate în Piața Dacia sunt stabilite conform
anexei nr.2, care face parte integranta din
prezenta Hotărare.
Art.III.7 Taxa pentru ocuparea domeniului
public care se stabileşte şi încasează în conformitate cu Regulamentul ce face parte integrantă
din prezenta Hotărâre - Anexa nr.3
Art. III.8 Taxa tranzitare pentru exploatare
fond forestier se stabileşte conform art. 283,
alin.2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
cu modificările şi completările ulterioare şi se încasează în conformitate cu Regulamentul ce
face parte integrantă din prezenta Hotărâre –
Anexa nr.4
Art.III.9 S-a instituit conform HCL
nr.30/28.03.2013 taxa pentru eliberarea Permiselor de acces pe b-dul Dacia pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată peste 7,5 t,
dar fără a depăşi 16 t astfel:
- 1000 lei/ an calendaristic/autovehicul;
- 500 lei/6 luni/autovehicul;
- 100 lei/lună/autovehicul;
- 20 de lei/zi/autovehicul.
Se menţin aceleași niveluri şi pentru anul
2015.
Art. III.10 S-a instituit conform HCL
32/28.03.2013 taxa pentru tranzitul curselor speciale de călători prin oraşul Mioveni.
Taxa se va percepe începând cu 01.01.2015
astfel:
- 100 lei/mijloc de transport/an. Taxa se va
achita până la data de 31 martie a anului fiscal
în curs.
Pentru eliberarea documentelor solicitate în
vederea aprobării tranzitului acestor curse se
aplică următoarele tarife pentru anul 2015:
- Tarif acordare autorizaţie transport – 300 de
lei;
- Tarif eliberare copie conformă a autorizaţiei
de transport – 150 de lei;
- Tarif eliberare de duplicate ale autorizaţiei
de transport, copii conforme și licenţe de traseu
– 50 de lei;
- Tarif acordare licenţă de traseu – 200 de lei;
Încasările realizate din aplicarea tarifelor prevăzute mai sus se fac venit la bugetul local şi nu
intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea
adăugată.
Art.III.11 Pentru parcarea în parcările publice cu plată se vor percepe următoarele taxe:
A) pentru mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 1500 kg şi

3500 kg astfel:
- 5 lei/ mijloc de transport/zi;
- 1,5lei/mijloc de transport/oră/
B) pentru mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg
astfel:
- 20 lei/ mijloc de transport/zi;
- 5 lei/mijloc de transport/oră.
Art.III.11 Taxa pentru eliberarea de documente din arhiva Administraţiei Publice Locale
a Primăriei Oraşului Mioveni, potrivit art. 283 din
Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările este de 2 lei/pagină.
Art.IV. Se menţine taxa specială în vederea colectării, transportului şi depozitării
deşeurilor menajere de pe raza oraşului
Mioveni, care la nivelul anului 2015 va fi indexata cu rata inflatiei. Taxa este de 7,5
lei/persoană /lună şi este datorată de către persoanele fizice conform condiţiilor din Regulamentul privind încasarea taxei speciale de
colectare, transport şi depozitare gunoi menajer
ce face parte integrantă din hotărarea susmenţionată – Anexa 1.
Art.V.1 Se acordă următoarele scutiri şi facilităţi pentru persoanele fizice:
(1). Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren,
impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor precum şi alte taxe prevăzute la art. 282
si art. 283 nu se aplica pentru:
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului lege nr.118/1990, privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la
6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completarile ulterioare,
precum şi în alte legi.
(2). Persoanele prevăzute la art.3 alin.(1).
lit.b şi art.4, alin.(1), din Legea Recunoştinţei
faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit
la Victoria Revoluţiei Române, din decembrie
1989 , nr.341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.654 din 20 iulie
2004, nu datorează:
a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată
la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit a);
c) impozitul asupra mijloacelor de transport
aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau
a unui mototriciclu.
(3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren
nu se aplica văduvelor de război şi văduvelor
veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
(4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren,
taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav
sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul
I de invaliditate.
(5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al
unui mijloc de transport deţinut în comun de o
persoană fizică prevazută la alin. (1), (2), (3) sau
(4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.
(6) Scutirea de la plata impozitului pe clădire
se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de
persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2),(3)
sau (4).
(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren
se aplică doar terenului aferent clădirii utilizate
ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la
alin. (1), (2), (3) sau (4).
(7.1) Scutirea de la plata impozitului asupra
mijloacelor de transport se aplică doar pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1), si (2).
(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută
la alin. (1), (2), (3), sau (4), se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare
celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.
Art.V.2 Pentru anul 2015 se acordă următoarele scutiri și facilități stabilite de Consiliul Local:
Consiliul Local acordă scutire de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren sau
o reducere a acestora pentru persoanele ale
căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul
minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate
din indemnizatie de şomaj sau ajutor social.
Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora se aplică persoanei respective cu
începere de la data de întâi a lunii următoare
celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii.
Criteriile și condiţiile pentru acordarea facil-

ităţilor fiscale sunt următoarele:
1. Condiţiile pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice care nu au nici un venit,
constau în exclusivitate din ajutor social sau indemnizatie de şomaj:
- petentul să nu realizeze nici un venit sau
veniturile sale să provina în exclusivitate din ajutor social sau indemnizatie de somaj;
- să nu deţină în proprietate şi alte bunuri
imobile (clădiri, terenuri intravilane, sau extravilane) în afară de locuinţa de domiciliu şi terenul
aferent acesteia;
- să nu deţină în proprietate mijloc de transport;
- să nu înregistreze debite restante, inclusiv
amenzi.
2. Condiţiile pentru acordarea facilităţilor
fiscale persoanelor fizice cu venituri mai mici
decât salariul minim brut pe ţară garantat:
- totalul veniturilor lunare pe familie (pentru
membrii familiei care au acelaşi domiciliu cu petentul) realizate de persoanele care domiciliază
la adresa imobilului pentru care se solicită scutirea impozitului, sa fie mai mică sau egală cu
salariul de bază minim brut pe ţară, valabil în
cursul anului 2015;
- să nu deţină în proprietate şi alte bunuri
imobile (clădiri, terenuri intravilane sau extravilane) în afară de locuinţa de domiciliu şi terenul
aferent acestuia;
- să nu deţină în proprietate mijloc de transport,
- să nu înregistreze debite restante, inclusiv
amenzi.
Procedura de acordare a scutirii/reducerilor
la plata impozitului pe clădire şi teren pentru persoane fizice:
Constituirea dosarului:
Dosarul pentru acordarea scutirii la plată trebuie să cuprindă:
- cererea prin care se solicită scutirea/reducerea la plata impozitului pe cladire şi
pe terenul aferent clădirii, care trebuie făcută de
către proprietar şi numai pentru locuinţa de
domiciliu şi pentru terenul aferent locuinţei de
domiciliu:
- copie a actelor de proprietate pentru
clădire şi teren;
- copie declaraţie de clădire şi teren (pentru cei care locuiesc la case);
- copii de pe actele de identitate pentru
toate persoanele care au același domiciliu,
- dovada veniturilor lunare pentru toate
persoanele care au acelaşi domiciliu (adeverinţă
de salariu brut, cupon de pensie, copie carnet
şomaj, pensie de asistenţă socială, alocaţie pentru copii, orice alt document privind dovada veniturilor);
- declaraţie pe propria răspundere autentificată de notar public că nu are alte venituri
(venituri din activităţi independente, venituri din
cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi
agricole şi venituri din alte surse) şi că nu deţine
în proprietate alte bunuri impozabile (clădiri,
terenuri, auto) în afara locuinţei de domiciliu;
- dovada privind bursele pentru elevi, studenţi, eliberată de instituţia de învăţământ unde
frecventeaza cursurile.
NOTĂ:
Condiţiile Și criteriile vor fi îndeplinite cumulativ. Aspecte referitoare la circuitul dosarului:
- cererea prin care se solicită scutirea la
plată, împreună cu documentele justificative
enumerate mai sus trebuie înregistrate la Registratura Primariei oraşului Mioveni;
- biroul Impozite şi taxe locale verifică şi analizează fiecare dosar privind scutirea la plata impozitului pe clădire şi teren;
- biroul Impozite şi taxe locale întocmeşte
adresele de răspuns cu rezoluţia de acordare
sau nu, a scutirii/reducerii la plată, iar aceasta
va fi dusă la îndeplinire cu aprobarea conducă-
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torului instituţiei;
Scutirea /reducerea la plata impozitului pe
clădiri şi teren se aplică solicitantului cu începere
de la data de întâi a lunii în care persoana
depune documentele justificative în vederea
scutirii/ reducerii.
3. În temeiul Art. 286 alin. 8, din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Local al Orașului Mioveni, acordă scutirea de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o
perioadă de 7 ani cu începere de la data de 01
ianuarie a anului fiscal urmator finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor
care au executat lucrări de intervenție pe cheltuiala proprie, pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în
condițiile legii, prin care se constată realizarea
măsurilor de intervenție recomandată de către
auditorul energetic în certificatul de performanță
energetică sau dupa caz,în raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut în O.U.G. nr.
18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.158/2011.
Procedura de acordare a facilității fiscale se stabilește prin Regulamentul care face parte integrantă din prezenta hotarare - Anexa nr. 5.
4. În temeiul Art.286 alin.9, din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, Consiliul Local al
Orașului Mioveni, acordă scutirea de la plata impozitului pe clădiri /taxei pe clădiri pe o perioadă
de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de
01 ianuarie a anului fiscal următor în care a fost
efectuată recepția la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrari în condițiile
Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a
calității architectural-ambientale a clădirilor. Procedura de acordare a facilității fiscale se stabilește prin Regulamentul care face parte
integrantă din prezenta hotărare – Anexa nr.6.
Art.VI Dispoziţii finale şi tranzitorii
1. Se propune anularea creanţelor fiscale
restante datorate bugetului local al oraşului
Mioveni, de până la 10 lei inclusiv, aflate în sold
la data de 31.12.2014 provenite din impozite,
taxe, contribuţii şi alte sume prevăzute de Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare.
2. În conformitate cu art. 287 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare Consiliul local al oraşului Mioveni poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale ce nu pot fi mai mari de
20% faţă de nivelurile aprobate prin Hotărârea
de Guvern nr.1309/2012.
Pentru a menține nivelurile stabilite în anul
fiscal 2014 se majorează cu 5% pentru anul
2015 taxa pentru afișaj în scop de reclamă și
publicitate prevazută la artr. I.5,lit. B, din
prezenta Hotărâre.
3. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor
metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
4. Faţă de cele arătate mai sus propunem
adoptarea unei hotărâri cu privire la stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, hotărâre care va
intra in vigoare începând cu 01.01.2015, data de
la care îşi va înceta aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Local nr.81/2013,
Mioveni, 17.07.2014

Programul de încasări
impozite și taxe locale:

LUNI, MIERCURI
– între orele 8.00 și 16.00;
MARŢI, JOI
– între orele 8.00 și 17.00;
VINERI
– între orele 8.00 și 14.00.

Cei interesați pot consulta site-ul instituţiei:

www.primariamioveni.ro,
secțiunea

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 2015,

unde sunt publicate Hotărârea Consiliului Local precum și anexele
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Tabel nr. 1

Tabel nr. 5

Tabel nr. 6

Tabel nr. 2

Tabel nr. 3

Tabel nr. 4

Tabel nr. 7
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Tabel nr. 9

Tabel nr. 10

Cei interesați pot consulta site-ul instituţiei: www.primariamioveni.ro, secțiunea IMPOZITE ȘI TAXE
LOCALE 2015, unde sunt publicate Hotărârea Consiliului Local precum și anexele

GALA CS Dacia Mioveni 2012:
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Clubul și-a premiat cei mai buni sportivi
Luni, 29 Decembrie 2014,
C.S. Dacia Mioveni 2012 a
premiat sportivii cu rezultate
deosebite în anul 2014. Au
fost premiați sportivii și
antrenorii secțiilor de handbal, înot, tenis, oină, volei și
karate.
”Gala CS Dacia Mioveni

2012” a reprezentat o trecere
o revistă a celor mai bune
rezultate obținute de sportivii
clubului.
Președintele Clubului,
Nicolae Tudose a deschis
festivitatea de premiere felicitând antrenorii, sportivii și
părintii acestora. Alături de

sportivi la acest eveniment au
fost prezenți membri ai Consiliului Director, întreaga conducere a CS Dacia Mioveni
2012, viceprimarul Aurel
Costache și primarul Ion
Georgescu.
Toţi invitaţii le-au transmis
mesaje de felicitare mer-

ituoșilor sportivi.
„Le mulțumesc și îi felicit
pe antrenori, sportivi și pe
părinți pentru rezultatele
obținute, ei sunt mesagerii
orașului Mioveni și le doresc
să aibă un 2015 plin de rezultate deosebite„ a declarat primarul orașului Mioveni, Ion

Georgescu.
Sportivii premiați în cadrul
Galei C.S. Dacia Mioveni
2012 au adus zeci de medalii
în palmaresul clubului în anul
2014, ei sunt cei care au
reprezentat cu mândrie
orașul Mioveni la cele mai
prestigioase
competiții

naționale și internaționale.
A fost un an sportiv reușit
pentru CS Dacia Mioveni
2012 și așa cum au specificat
reprezentanții clubului și autoritățile locale prezente, anul
2015 se dorește a fi un an la
fel de bun, chiar mai bun pentru clubul din Mioveni.

SECȚIA DE NATAȚIE, INSTRUCTOR: VIOREL CIOBANU

SECȚIA DE TENIS, INSTRUCTOR: ROBERT BÂNĂ ȘI GHEORGHE DINUȚĂ

SECȚIA DE KARATE, ANTRENOR: ENE SEBASTIAN

SECȚIA DE OINĂ, ANTRENOR: FILOFTEIA DUMITRU

SECȚIA DE VOLEI, ANTRENORI: VALERIU FIANU ȘI DANA BEZDEDEANU

SECȚIA DE HANDBAL, ANTRENORI: SILVIU PURICE ȘI LAURENȚIU NISTOR

Cetăţenii din Mioveni, atenţionaţi
să-şi îndepărteze ţurturii de pe imobile

După câteva zile
cu ninsori, stratul
consistent de zăpadă
depus pe clădiri
poate fi un pericol
real pentru siguranţa
pietonilor, dar şi pentru maşinile parcate
în preajma blocurilor.
În plus, diferenţele
de temperatură între

noapte şi zi duc la formarea ţurţurilor la
marginea acoperişurilor, fenomen vizibil deja în oraşul
Mioveni.
Autorităţile locale
îi înştiinţează pe
cetăţenii oraşului că
atât ele, instituţiile
publice, cât şi agenţii

economici, dar şi
locuitorii au obligaţia
să respecte normele
privind îndepărtarea
zăpezii şi a gheţii de
pe străzi şi trotuare în
faţa imobilelor care le
aparţin şi de a înlătura sloiurile de
gheaţă de pe clădiri.

Jucătorii CS Darts Mioveni au jucat
pentru Cupa Crăciunului la Darts

Jucătorii CS Darts Mioveni
au participat duminică, 28 decembrie la Cupa Crăciunului la
Darts, competiție care a reunit la
ținte, membrii CS Darts Mioveni
pentru ultima oară în anul 2014.
Această competiție nu contează
pentru clasamentul local.
Jucătorii au fost repartizați în
mai multe grupe, iar la final,
câștigătorii grupelor au jucat în
sistem eliminatoriu. Competiția a

fost câștigată de Alin Burcea, cu
4 – 1, în fața lui Sorin Turcu. Cei
doi, se află, în prezent pe
primele două locuri în clasamentul local de darts.
De asemenea, Alin Burcea
este jucătorul cel mai prolific al
CS Darts Mioveni, în prezent,
obținând de mai multe ori, un loc
bine-meritat, trei, la mai multe
ediții din campionatul național
sau regional.
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Mioveni:
Revelion în
stradă

5 cupluri din
Mioveni s-au
căsătorit în
ultima zi din
acest an

Înarmaţi cu sticle de şampanie şi pregătiţi să
suporte gerul de afară, locuitorii oraşului au participat la spectacolul organizat de Primăria Mioveni.
Acesta a început la ora 21.30, când pe scenă a
urcat DJ Alex, în jurul orei 23.00, Dorian Popa a
încălzit publicul, iar după focul de artificii a urmat
Alina Eremia.
Peste 6000 de locuitori s-au adunat în centrul
civic al orașului, acolo unde, când ceasurile au bătut
ora 00:00, au fost întâmpinați de un superb foc de
artificii care a marcat trecerea în noul an 2015.

Atenţie şoferi şi pietoni din Mioveni!

Se monteză semafoare noi în oraş

Două sisteme de semaforizare
performante vor face ca traficul pe
bulevardului „Dacia”(zona Catedralei), dar şi cel din zona liceului
“Iulia Zamfirescu” din Mioveni să fie
mult mai fluid şi mai sigur, atât pentru
soferi, cât şi pentru pietoni.
Angajaţii societăţii Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni au
montat componentele noilor sisteme
de semaforizare care au fost până
acum sunt în stadiul de testare.
Potrivit reprezentanţilor Primăriei
Mioveni, sistemele de semaforizare
urmând a fi puse în funcţiune în
prima săptămână a anului 2015.

Reguli noi pentru producătorii agricoli
Odată cu intrarea în vigoare
a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor
agricole, producătorii agricoli
persoane fizice, care doresc să
își vândă produsele obținute în
gospodăria proprie, vor trebui
să elibereze cumpărătorilor o
filă dintr-un document asimilat
unui chitanțier (carnet de comercializare) . Aceștia vor fi obligați să dețină și un atestat de
producător, care va înlocui actualul certificat de producător.
Cei care nu vor respecta
aceste reguli riscă amenzi de
până la 22.500 lei.

ATENTIE! Producătorii
agricoli a caror activitate
este reglementată de Legea
145/2014 nu sunt obligaţi să
se organizeze ca persoane
fizice autorizate (P.F.A.), intreprinderi individuale (I.I.)
sau intreprinderi familiale
(I.F.).
CONTACT: tel/fax: 0348.445.856
ISSN: 2360 – 1078

Redactor: FLORINA OPREA
Tehnoredactare: IULIANA NEDELCU

Atestatul de producător
Atestatul va cuprinde numele și prenumele producătorului agricol, precum și denumirea
produselor și suprafata de teren
exploatată, respectiv efectivele
de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autoritățile administrației
publice locale pe a căror rază se
află terenul/ferma/gospodăria.
Atestatul de producător va fi
valabil un an calendaristic de la
data emiterii și va fi vizat semestrial, prin aplicarea ștampileiși a
semnăturii primarului comunei,
orașului, municipiului, după caz.
Noile dispoziții prevăd ca
documentul se va elibera, la
cerere, persoanelor fizice, în termen de 5 zile lucrătoare de la
data solicitării, după ce autoritățile vor verifica, atât pe
baza datelor din registrul agricol, cât și pe baza celor din
teren, dacă există suprafețele
de teren, respectiv efectivele de

animale pentru care se solicită
eliberarea atestatului de producător.
Certificatul de producător
folosit până acum poate fi utilizat până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei,
dar nu mai târziu de 180 de
zile de la data intrării în
vigoare a Legii nr. 145/2014,
adică până la data de 1 mai
2015.
Carnetul de comercializare
Potrivit legii, carnetul de
comercializare este documentul
utilizat de persoana fizică care
dare atestat de producător, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu
amănuntul a produselor agricole
obținute în ferma/gospodăria
proprie.
Vânzarea
produselor
cumpărate de la terțe persoane
în baza carnetului de comercializare este interzisă. Carnetul
de comercializare se va utiliza

Sediul redacției:
Str. înv. Alexandru Popescu, nr. 5,
Centrul Cultural Educativ Mioveni,
oraș Mioveni, jud. Argeș

5 cupluri au spus „DA” în ultima zi a
acestui an, la Primăria Mioveni.
După oficierea căsătoriilor de către
primarul Ion Georgescu, cuplurile au
ciocnit un pahar de şampanie.
Cuplurile care au preferat sfârşitul de
an pentru cununia civilă au motivat
că vor să petreacă în fiecare an, de
Revelion, aniversarea nunţii lor.
Este al doilea an consecutiv când la
Primăria Mioveni se efectuează
căsătorii în ultima noapte din an.

Primăria oraşului Mioveni oferă
pentru concesionare 15 spaţii cu
destinaţia de cabinete medicale

Primăria oraşului Mioveni oferă pentru
concesionare 15 spaţii noi, cu destinaţia de
cabinete medicale, situate la etajul 1 şi la
mansarda Dispensarului Uman Mioveni, situat pe str. Cărăneşti, oraş Mioveni, jud.
Argeş. Spaţiile cu destinaţia de cabinete
medicale vor fi concesionate Cabinetelor
Medicale Individuale care au contract

exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum și pentru produse apicole.
Prima filă din acest carnet
va conține date privind identitatea producătorului agricol ca
titular și, după caz, a soțului/soției, rudelor/afinilor de
gradul I. De asemenea, vor fi
incluse și informații privind
suprafețele cultivate și producțiile estimate a fi vândute.
Această filă va fi semnată de
primar și va rămâne nedetașabilă.
Practic, carnetul de comercializare a produselor va
funcționa precum un chitanțier.
Excepție de la aceste
prevederi o reprezintă situația

Se distribuie gratuit!

ETAJUL 1:
S1 - 26 mp, S2 - 43,56 mp, S3 - 61,55
mp, S4 - 43,96 mp, S5 - 27,4 mp;
MANSARDĂ:
S1 - 41,8 mp, S2 - 43,3 mp, S3 - 32,2
mp, S4 - 37,4 mp, S5 - 71,7 mp, S6 37,9 mp, S7 - 65,3 mp, S8 - 61,8 mp,
S9 - 62,2 mp, S10 - 43,8 mp, S laborator - 64,8 mp.

încheiat cu CAS Argeş pentru furnizarea de
servicii medicale. Primăria oraşului Mioveni
este interesată cu precădere de următoarele
specialităţi medicale: Cardiologie; Neurologie; Oftalmologie; Interne; Ortopedie.
Medicii interesaţi se pot adresa la
Primăria oraşului Mioveni, etaj 2, camera 11,
Compartiment Avize, Concesiuni, Chirii.

în care vânzarea se va desfășura în piețe agroalimentare,
târguri și piețe ambulante. În
aceste situații, producătorii
agricoli vor fi obligați să înscrie,
la sfârșitul fiecărei zile, într-o
filă corespunzătoare, produsele agricole și cantitățile totale vândute în ziua respectivă.
Carnetele utilizate care vor
conține al treilea exemplar al
filelor se vor restitui primăriilor
emitente, în termen de 15 zile
lucrătoare de la data utilizării
ultimei file a acestora.
Cel puțin jumătate din tarabele piețelor, destinate producătorilor
Conform Legii nr. 145/2014,
producătorii agricoli persoane

Editie online:
www.primariamioveni.ro
www.centrulculturalmioveni.ro
www.facebook.com/mioveni.arges

fizice vor putea să-și vândă
produsele în spații distincte,
care vor fi amenajate în acest
sens în piețe. Procentul de alocare a spațiilor de vânzare distincte va fi de minimum 40%
din totalul spațiilor de vânzare
existente.
De asemenea, același act
normativ stabilește ca producătorii agricoli vor fi obligați să
afișeze la locul de vânzare
eticheta de produs, care va
conține informații cu privire la
denumirea produsului, localitatea de origine, data obținerii
produsului și prețul de vânzare.
Informaţii suplimentare se
pot obţine de la Primăria oraşului - Biroul de Fond Funciar.
MEMBRI FONDATORI:

ING. VASILE COSTESCU
ION HORIA GLINIASTEI

