
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R A R E  
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, 

pe anul 2018, la nivelul comunei Cerasu 
 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

1. art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituției 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. art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

4. art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

5. 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, cu modificările și completările ulterioare;  

6. 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. 76
1
 alin. (2) și (3) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

7. 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. Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare; 

10. art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

11. Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

12. 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; 

13. art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 

republicată, cu completările ulterioare; 

14. art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

15. art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare 

de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

16. art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare 

a localităților nr. 101/2006, republicată;  

17. art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 

18. art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată; 

19. art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

20. art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

21. art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor 

comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;  

22. art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

23. Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor 

publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

24. Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/1999, precum si H.C.L. nr.14/2011 

privind aprobarea prelungirii valabilitatii PUG si RLU Cerasu; 

Luând act de:  

a) expunerea de motive a primarului comunei Cerasu, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 6306 din 

08.12.2015; 

b) raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  înregistrat sub nr. 

6274 din 07.12.2015;   

c) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cerasu, 

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, 
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In temeiul art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c) si art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

Consiliul Local al comunei Cerasu adopta  prezenta hotarare: 

 

 

Art.1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2018, la nivelul comunei Cerasu, se stabilesc 

potrivit prezentei hotărâri. 

(2) 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 Cerasu si sunt prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. –  (1) Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul 

persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2018, teritoriul comunei Cerasu se delimiteaza, dupa cum 

urmeaza: 

- zona A: satele Cerasu, Valea Borului si Valea Lespezii; 

- zona B: satele Slon, Valea Tocii si Valea Bradetului. 

  (2) Ierarhizarea functionala a localitatilor potrivit prevederilor Legii nr.351/2001 este urmatoarea: 

 - rangul IV – satul de resedinta, Cerasu; 

 - rangul V – celelalte sate componente ale comunei: Valea Borului, Valea Bradetului, Valea Tocii, Valea Lespezii si 

Slon. 

 (3) De asemenea, pentru determinarea impozitului pe terenurile situate in extravilanul comunei se vor aplica cotele 

aferente zonei D. 

 Art.3. – (1) Aproba stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in functie de numarul cladirilor detinute, in cazul 

persoanelor fizice, care detin cel putin o cladire in afara celei de domiciliu, pe raza comunei Cerasu, dupa cum urmeaza: 

- aplicarea cotei de 1,5 % pentru prima cladire in afara celei de domiciliu; 

- aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua cladire si urmatoarele, in afara celei de domicliu. 

(2) Nu intra sub incidenta prezentei prevederi cladirile dobandite prin succesiune legala. 

(3) Ordinea numerica a proprietatilor se determina in functie de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat 

din documentele care atesta calitatea de proprietar. 

Art. 4. – (1) Se stabileste la 20 lei plafonul creantelor fiscale restante – persoane fizice – aflate in soldul rolurilor 

nominale unice inactive, la data de 31.12.2017 si neachitate pana la data aplicarii prezentei hotarari, creante care vor fi anulate. 

(2) Prin rol inactiv se intelege acel rol pentru care nu mai exista bunuri urmaribile si pentru care nu se mai calculeaza 

impozite si taxe in anul curent. 

Art.5.– (1) Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Prahova in vederea exercitarii controlului cu 

privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Cerasu. 

 (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatii administratiei publice locale, respectiv la 

sediul Primariei Cerasu. 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

           DUMITRU TUDOROIU 

     

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

 

 

 

 Cerasu, 21 decembrie 2017. 
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