
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂRE nr. 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 modificată prin  

Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti 

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuţii de Primar al  

Municipiului Ploieşti – dl. Cristian Mihai Ganea şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti prin care se propune modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015; 
Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.1”Comisia de buget 

finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze 

a Consiliului Municipiului Ploieşti din data de … 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind 

preluarea atribuţiilor Primarului Municipiului Ploieşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal -Titlul IX 

“Impozite şi taxe locale”; 

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

Potrivit prevederilor Legii nr.358/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.50/2015; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1/13.01.2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015; 

 Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi  ale art. 27 din Legea privind 

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

În temeiul art. 27 şi ale art. 36 alin.(4) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Aprobă modificarea art.3, în sensul eliminării lit.b), referitor la stabilirea 

unei cote adiționale de 50%  la impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în 

proprietatea persoanelor juridice, care sunt reevaluate la trei ani, dar care nu au 

înregistrat în evidențele contabile raportul de evaluare. 

În acest sens se modifică și  prevederea din Anexa nr.1 -litera a) “ Impozitul şi 

taxa pe clădiri – impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice”, punctul 2 și din 

coloana 8 din Tabelul nr.2. 

 

Art. 2.  Aprobă  completarea art. 4 “Aprobă stabilirea impozitului pe clădiri 

majorat, în funcţie de numărul clădirilor deţinute, în cazul persoanelor fizice, care 

deţin cel puţin o clădire în afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploieşti”, care 

va avea următorul conținut: 

“Aprobă stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în funcţie de numărul 

clădirilor deţinute, în cazul persoanelor fizice, care deţin cel puţin o clădire în afara 

celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploieşti, după cum  urmează: ….. 



”Prezenta prevedere se aplică doar pentru clădirile cu destinație rezidențială.” 

 

În mod corespunzător se va completa și la punctul 8 din Anexa nr.1 litera a) 

« Impozitul şi taxa pe clădiri – impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice » şi în 

Anexa nr.5. 

 

Art. 3.  Aprobă  modificarea punctul II din Tabelul nr.10 din Anexa nr.1 din 

hotărâre litera c) “ Impozitul pe mijloacele de transport – impozitul pe mijloacele de 

transport  pentru persoanele fizice și juridice”, 

Tipul mijlocului de transport 

NIVELURILE   

PT.  ANUL 

2015 

NIVELURILE   

Conform Legii 

nr.227/2015 

NIVELURILE   

PT.  ANUL 2016 

- lei / an / 200 cm³ 

sau  fracţiune  - 

- lei / an / 200 cm³ 

sau  fracţiune  - 

- lei / an / 200 cm³ 

sau  fracţiune  - 

II.Vehicule înregistrate  

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică   Lei/200cm 3 

   1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică < 4.800 cmc 
3 2-4 5 

   1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică > 4.800 cmc 
5 4-6 150 

2. Vehicule fară  capacitate cilindrică  

evidenţiată 
150 50-150 3 

  și va avea următorul conținut: 

Tipul mijlocului de transport 

NIVELURILE   

PT.  ANUL 

2015 

NIVELURILE   

Conform Legii 

nr.227/2015 

NIVELURILE   

PT.  ANUL 2016 

- lei / an / 200 cm³ 

sau  fracţiune  - 

- lei / an / 200 cm³ 

sau  fracţiune  - 

- lei / an / 200 cm³ 

sau  fracţiune  - 

II.Vehicule înregistrate  

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică   Lei/200cm X 

   1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică < 4.800 cmc 
3 2-4 3 

   1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică > 4.800 cmc 
5 4-6 5 

2. Vehicule fară  capacitate cilindrică  

evidenţiată 
150 50-150 150 

 

 

Art.4.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 407/2015  rămân nemodificate. 

 

Art.5. Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti şi celelalte instituţii cu atribuţii 

în aplicarea  hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei. 

 

Art.6. Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunostinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

Dată în Ploieşti, astăzi 

 

   Preşedinte de şedinţa,                                                          Contrasemnează 

                                                                                                         Secretar, 

   Simona Albu 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr.407/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 

modificată prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015 
 

 

În conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei 

europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată 

de România prin Legea nr. 199/1997; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Titlul IX “Impozite 

şi taxe locale”; 

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.358/2015 privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015; 

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr.22 din data de 13 ianuarie 

2016 a Hotărârii Guvernului nr.1 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr.227/2015; 

Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.a) şi  ale art.27 din Legea privind 

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

În temeiul art.27 şi ale art.36 alin.(4) lit.c) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus, precum şi Raportul de 

specialitate al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti prin care se propune 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, modificată prin  Hotărârea 

Consiliului Local nr. 487/2015 propun Consiliului Local al municipiului Ploieşti spre 

aprobare, prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

VICEPRIMAR CU ATRIBUŢII DE PRIMAR, 

CRISTIAN MIHAI GANEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

SERVICIUL PUBLIC FINANŢE LOCALE      

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr.407/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2016, modificată prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015 

 

 

I. 1. – La data de 13.01.2016  în Monitorul Oficial au fost publicate Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.01/13.01.2016, în care se precizează :  

”Pentru stabilirea impozitului pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirii este 

considerată a fi cea care rezultă din raportul de evaluare, chiar şi în cazul în care 

clădirea a fost finalizată sau dobândită în anul anterior anului de referinţă. 

Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate 

cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării şi reflectă 

valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă şi nu se 

înregistrează în evidenţele contabile.    

În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, rapoartele de evaluare se depun în 

copie, la organul fiscal local, ca anexă la declaraţia contribuabilului, până la primul 

termen de plată din anul de referinţă.    

Rapoartele de evaluare trebuie să conţină dovada că rezultatele evaluării au fost 

înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de 

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR).” 

 

 2. - În Hotărârea Consiliului Local nr.407/05.11.2015 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.487/08.12.2015, anterioare apariției Normelor metodologice,  

se prevede : 

 “Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale aflate în 

proprietatea persoanelor juridice,  care sunt reevaluate la trei ani, dar care nu au 

înregistrat în evidenţele contabile raportul de evaluare, se aplică cota adiţională de 

50%, în condiţiile prevăzute la art.2 lit.d), din prezenta hotărâre” . 

Propunem anularea condiționării înscrierii raportului de evaluare în evidențele 

contabile întrucât potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.01/13.01.2016, acesta nu se înregistrează în 

evidențele contabile, deci cele două prevederi sunt contrare. 

În mod corespunzător se modifică la Anexa 1 punctul 2 lit.c), respectiv 

coloana nr.8  din Tabelul nr.2 “Cota impozitului pe cladiri stabilit asupra valorii 

impozabile inscrise in evidentele contabile apartinand persoanelor juridice”, în sensul 

anulării acestora. 

 Urmare acestei anulări, persoanele juridice din Ploiești, care au actualizat 

valoarea impozabilă a clădirilor o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare 

întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 

bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, vor achita impozitul/taxa pe clădiri prin 

aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii impozabile a clădirii, cotă stabilită prin HCL 

407/2015. 



Menționăm că, prin acest proiect de hotărâre nu se modifică cota de aplicare 

asupra valorii impozabile, ci numai condiționarea de a se înregistra raportul de 

evaluare în documentele contabile. 

 

II. Din discuțiile purtate cu contribuabilii, am dedus că ar fi mult mai clar să 

completăm prevederea art. 4  “stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în funcţie de 

numărul clădirilor deţinute,  în cazul persoanelor fizice, care deţin cel puţin o clădire în 

afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploieşti”, cu enunțul “Această prevedere 

se aplică doar clădirilor cu destinație rezidențială”. 

In mod corespunzător se va completa și la punctul 8 din Anexa nr.1 litera a) 

« Impozitul şi taxa pe clădiri – impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice » şi la 

Anexa nr.5. 

Menționăm că această majorare nu s-ar fi putut aplica clădirilor cu destinație 

nerezidențială, pentru care cota de impozitare este deja de 0,2%, dar, pentru a nu exista 

neclarități, propunem această variantă. 

III. În cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.407/2015 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.487/2015, au fost strecurate erori materiale, fapt pentru care 

propunem modificarea acestora, după cum urmează: 

La Anexa nr.1 din hotărâre litera c) “ Impozitul pe mijloacele de transport – 

impozitul pe mijloacele de transport  pentru persoanele fizice și juridice”, Tabelul 

nr.10 : 

Tipul mijlocului de transport 

NIVELURILE   

PT.  ANUL 

2015 

NIVELURILE   

Conform Legii 

nr.227/2015 

NIVELURILE   

PT.  ANUL 2016 

- lei / an / 200 cm³ 

sau  fracţiune  - 

- lei / an / 200 cm³ 

sau  fracţiune  - 

- lei / an / 200 cm³ 

sau  fracţiune  - 

I. Vehicule inmatriculate 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi 

autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 

1.600 cm3, inclusiv 

8 8 8 

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu 

capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 
X 9 9 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv 
18 18 18 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv 
72 72 72 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv 
144 144 144 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 

3.001 cmc                                                       
290 290 290 

Autobuze, autocare, microbuze 24 24 24 

Alte autovehicule 5um asa totala maxima 

autorizata de pana la 12 tone inclusiv                                   
30 30 30 

Tractoare inmatriculate                                          18 18 18 

II.Vehicule înregistrate  

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică   Lei/200cm 3 

   1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică < 4.800 cmc 
3 2-4 5 

   1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică > 4.800 cmc 
5 4-6 150 

2. Vehicule fară  capacitate cilindrică  

evidenţiată 
150 50-150 3 

 



 

 

 

se modifică, punctul II, și va avea următorul conținut: 

 

Tipul mijlocului de transport 

NIVELURILE   

PT.  ANUL 

2015 

 

NIVELURILE   

Conform Legii 

nr.227/2015 

 

NIVELURILE   

PT.  ANUL 2016 

 

- lei / an / 200 cm³ 

sau  fracţiune  - 

- lei / an / 200 cm³ 

sau  fracţiune  - 

- lei / an / 200 cm³ 

sau  fracţiune  - 

II. Vehicule inmatriculate 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi 

autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 

1.600 cm3, inclusiv 

8 8 8 

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu 

capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 
X 9 9 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv 
18 18 18 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv 
72 72 72 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv 
144 144 144 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 

3.001 cmc                                                       
290 290 290 

Autobuze, autocare, microbuze 24 24 24 

Alte autovehicule 6um asa totala maxima 

autorizata de pana la 12 tone inclusiv                                   
30 30 30 

Tractoare inmatriculate                                          18 18 18 

II.Vehicule înregistrate  

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică   Lei/200cm X 

   1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică < 4.800 cmc 
3 2-4 3 

   1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică > 4.800 cmc 
5 4-6 5 

2. Vehicule fară  capacitate cilindrică  

evidenţiată 
150 50-150 150 

 

Având în vedere faptul  că modificările solicitate prin prezenta hotărâre vizează 

punerea în aplicare a impozitelor şi taxelor locale, începând cu 01 ianuarie 2016, iar 

Hotărârea Guvernului nr.01/2016 prin care se impun aceste modificări, au fost 

publicate în data de 13.01.2016,  propunem aprobării, în regim de urgenţă, proiectul 

de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Serviciul PublicFinante Locale 

SIMONA DOLNICEANU  VIŞEAN               

    

            VIZAT, 
Şef Birou  Juridic – Contencios, Resurse Umane  

Contestatii, Facilitati si Control Intern şi Managementul Documentelor 

          CRISTIANA ZAMFIR   
  

Intocmit, 

Steluţa Mocanu 


