TABLOUL

Anexa nr.1 la HCL nr. 55 /2018

CU VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE ,TAXELE LOCALE STABILITE ÎN SUME FIXE
SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2019
CAPITOLUL I - CODUL FISCAL - TITLUL IX - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

I. LEGEA NR. 227/2015 privind Codul fiscal
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLADIRE ȘI TAXA PE CLĂDIRI
A. Persoane fizice
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 457, alin.(2)
Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau
din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau
chimic.
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat cu pereţi exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau
chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic și/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeași adresa încăperi amplasate la
subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre

Valoarea impozabilă
- lei/m² Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă, canalizare,
canalizare, electrice și
electricitate sau încălzire
încălzire [condiţii cumulative]
NIVELURILE
EXISTENTE
IN ANUL 2018

NIVELURILE
PROPUSE
PENTRU ANUL
2019

NIVELURILE
EXISTENTE IN
ANUL 2018

NIVELURILE
PROPUSE PENTRU
ANUL 2019

1000

1000

600

600

300

300

200

200

200

200

174

174

125

125

75

75

75% din suma
care s-ar aplica clădirii

75% din suma
care s-ar aplica clădirii

tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeași adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

50% din suma
care s-ar aplica clădirii

50% din suma
care s-ar aplica clădirii

Art. 457
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate
conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zonarea in cadrul localităților:
RANGUL LOCALITĂȚII
0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

Având în vedere faptul că localitatea Stefan cel Mare este localitate de rangul IV, se vor aplica următorii coeficienţi: Zona A: 1,10; Zona B: 1,05; Zona
C: 1,00; Zona D: 0,95.
Având în vedere faptul că localitățile Ghigoieşti, Cîrligi, Deleni, Dusesti, Soci si Bordea sunt localități de rangul V, se vor aplica următorii coeficienţi:
Zona A: 1,05; Zona B: 1,00; Zona C: 0,95 ; Zona D: 0,90.
(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)(7), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se
consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu
lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de
exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a

calităţii arhitecturalambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră,
valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.
Art 457, alin.(1). Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a clădirii.
Art. 458
Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra
valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintrun raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de
referinţă.
Art. 460
Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 0.14% asupra valorii impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 1,2%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
CAPITOLUL III - IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN INTRAVILAN, TERENURI CU CONSTRUCTII
Art. 465, alin.(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Zona în
cadrul
localităţii

A
B
C
D

NIVELURILE EXISTENTE IN ANUL 2018
Nivelul impozitului, aferent localităţii de rang

IV
1267
1053
841
618

V
1053
841
626
356

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019
Nivelul impozitului, aferent localităţii de rang

IV
1267
1053
841
618

V
1053
841
626
356

Art. 465, alin. (3)
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).
Art. 465, alin. (4)
Nr.
crt.

Categoria
de folosinţă

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NIVELUL

Zona

Teren arabil
Pășune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri și căi ferate
Neproductiv
(5)

Zona A

Zona B

Nivel existent Nivel aprobat
în anul 2018
pentru anul
2019
28
28
21
21
21
21
46
46
53
53
28
28
15
X
X

15
X
X

Nivel existent
în anul 2018
21
19
19
35
46
21
13
X
X

Zona C

Zona D

Nivel existent Nivel aprobat Nivel existent
Nivel
pentru anul
în anul 2018
propus aprobat în anul 2018
2019
anul 2019
19
19
15
21
15
15
13
19
15
15
13
19
28
28
19
35
35
35
28
46
21
19
19
15
13
X
X

8
X
C

8
X
C

X
X
X

Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţește cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
RANG LOCALITATE
0
I
II
III
IV
V

COEFICIENT DE CORECTIE
8,00
5,00
4,00
3,00
1,10
1,00

Având în vedere faptul că localitatea Stefan cel Mare este localitate de rangul IV, se va aplica coeficientul de corecție 1,10

Nivel aprobat
pentru anul
2019
15
13
13
19
28
15
X
X
X

Localitățile Ghigoieşti, Cîrligi, Deleni, Dusesti, Soci si Bordea sunt localitati de rangul V, și se va aplica coeficientul de corectie 1,0
(6)

Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai
dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la
lit. a).

(7)

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6)
Categoria de folosinţă
NIVELURILE
NIVELURILE
APROBATE PENTRU ANUL 2019
PROPUSE
PENTRU ANUL 2018
ZONA
A,B,C si D
A,B,C si D

1. Teren cu construcţii
31
31
2. Arabil
50
50
3. Pășune
28
28
4. Fâneaţă
28
28
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
55
55
5.1 Vie până la intrarea pe rod
0
0
6. Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
56
56
6.1 Livada până la intrarea pe rod
0
0
7. Padure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui
16
16
prevăzut la nr. crt. 7.1
7.1 Padure în vârstă de pân ă la 20 de ani și pădure cu rol de
0
0
protecţie
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
6
6
8.1 Teren cu amenajări piscicole
34
34
9. Drumuri și căi ferate
0
0
10. Teren neproductiv
0
0
(71) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora,
cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile neproductive.

NOTA :
Art. 465, alin. (8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi
schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie
sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin.(2)
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta
NIVELURILE
EXISTENTE IN
ANUL 2018

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc,
inclusiv
2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 cmc și 2000 cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 cmc și 2600 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cmc și 3000 cm3 inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte autovehicule cu masa totală maxima autorizata de pana la 12 tone,
9. Tractoare inmatriculate

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2019

8

8

9
18
72
144
290
24
30
18

9
18
72
144
290
24
30
18

4
6
150 lei/an

4
6
150lei/an

II. Vehicule inregistrate
1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3
2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3
3. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata
Art. 470, alin. (3)
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

Impozitul pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 470, alin. (5)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I

II

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6

Impozitul
(în lei / an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de
suspensie pneumatică sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru
axele motoare

0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

două axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone

3 axe

4 axe

Impozitul pentru combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 470, alin. (6)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul
(în lei / an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de
suspensie pneumatică sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru
axele motoare

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone

1698
2363
2363

2363
3211
3211

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1500

2083

2+1 axe

I

II

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
1
2
3
IV
1

2+2 axe

2+3 axe

3+2 axe

2
3
4
IV
1
2
3
4

3+3 axe

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

2083
2881
2881

2881
4262
4262

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

Art.470 alin.(7)

Remorci , semiremorci sau rulote
Impozit
-leiNIVELURILE EXISTENTE
IN ANUL 2018

Până la o tona, inclusiv
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone

Mijlocul de transport pe apã
1. Luntre, bãrci fãrã motor, folosite pentru pescuit si uz personal
2. Bãrci fãrã motor, folosite în alte scopuri
3. Bãrci cu motor
4. Nave de sport si agrement
5. Scutere de apã

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2019

9
34
52
64

9
34
52
64
Impozit
- lei/an 21
56
210
1
210

CAPITOLUL V
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAŢIILOR
NIVELURILE EXISTENTE
IN ANUL 2018

Art. 474 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului
de urbanism în mediul urban
* se aplica in mod corespunzator art. 474, alin. (2).
Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism

- lei –

2

a) până la 150 m , inclusiv
2
b) între 151 și 250 m , inclusiv
2
c) între 251 și 500 m , inclusiv
2
d) între 501 și 750 m , inclusiv
2
e) între 751 și 1000 m , inclusiv
2

f) peste 1000 m

Art. 474, alin. (4) - Taxa pentru avizarea
certificatului de urbanism
Art. 474, alin. (5) - Taxa pentru eliberarea

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2019

2

6
7
9
12
14

2

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje
sau excavări
Art. 474 alin. (12)

2

14 + 0,01 lei/ m , pentru fiecare m care

14 + 0,01 lei/ m , pentru fiecare m care

depășește 1000 m

depășește 1000 m

2

15

2

15

unei autorizatii de construire pentru o
cladire rezidentiala sau anexa la locuinta
0,5% din valoarea autorizata a lucrarii
Art. 474, alin. (6) – Taxa pentru eliberarea unei
1% din valoarea autorizata a
autorizatii de construire pentru alte constructii
lucrarii
Art. 474, alin. (9) – Taxa pentru eliberarea
autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala.
Art. 474, alin. (10)

2

6
7
9
12
14

0.1% din valoarea impozabila
2

12 lei pentru fiecare m afectat

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare 3% din valoarea autorizata lucrarilor de
organizare de santier
pentru lucrarile de organizare de santier in
vederea realizarii unei constructii, care
nu sunt incluse in alta autorizatie de
construire

0,5% din valoarea autorizata a lucrarii
1% din valoarea autorizata a
lucrarii
0.1% din valoarea impozabila
2

12 lei pentru fiecare m afectat

3% din valoarea autorizata lucrarilor de
organizare de santier

Art. 474 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
amenajare de tabere de corturi, casute sau
rulote, ori campinguri
Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru chioscuri, tonete, cabine,spaţii
de expunere, situate pe căile și în spaţiile publice,
precum și pentru amplasarea corpurilor și a
panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor
Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind
lucrarile de racorduri si bransamente la retelele
publice
Art. 474 alin. (16) – Taxa pentru eliberarea
certificatului de nomenclatura stradala si adresa.
Art. 474, alin. (3) si (8) Taxa pentru prelungirea
certificatului de urbanism, precum si a
autorizatiilor de construire
Art.:475, alin. (1) si (2)

2% din valoarea autorizata a lucrarilor
de

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de

Constructive

Constructive

2

8 lei, pentru fiecare m de suprafaţă
ocupată de construcţie

13 lei

13 lei

9 lei

9 lei

30% din valoarea taxei intiale

30% din valoarea taxei intiale

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica
Impozit
-leiNIVELURILE EXISTENTE
IN ANUL 2018

Taxa eliberare
autorizatie sanitara de
functionare
Taxa pentru eliberarea
atestat de producator si
eliberare carnet de
comercializare

2

8 lei, pentru fiecare m de suprafaţă
ocupată de construcţie

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2019

20

20

80

80

Art. 475 alin. (3) Persoanele a căror activitate este inregistrata în grupele CAEN 561 Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, datorează bugetului local
al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea
anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respectiv:
NIVELURILE EXISTENTE
IN ANUL 2018

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2019

CAEN 561, 563 si 932 -cu o suprafata sub 500 mp

100 lei/an

200 lei/an

CAEN 561, 563 si 932 -cu o suprafata peste 500 mp

4.000 lei/an

4.000 lei/an

Art. 477, alin. (5) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate : 3% din valoarea serviciilor.
CAPITOLUL VI
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE
2
2
- lei/m sau fracţiune de m –
Taxa pentru afisaj in scop de reclamă si publicitate:
NIVELURILE EXISTENTE
IN ANUL 2018

Art. 478

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează
o activitate economică
b)în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru
reclamă și publicitate
CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

Art. 481

a) în cazul în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;

b) în alte cazuri decat cele prevazute la lit. a)

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2019

32

32

23

23

- % din valoarea biletelor NIVELURILE EXISTENTE
NIVELURILE PROPUSE
IN ANUL 2018
PENTRU ANUL 2019

2

2

3

3

ALTE TAXE LOCALE
procedura de declarare,calcul si plata pentru alte taxe locale
prevazute la art.486 din Legea nr. 227/2015
Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament si utilaj detinut sau utilizat de contribuabili-persoane fizice/persoane
juridice si se achita pana la data de 31 martie a anului de referinta.
Orice persoana care dobandeste un echipament sau utilaj are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate in termen de
30 de zile inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.
Pentru dobandirile incepand cu data de 1 martie, taxa se achita in cel mult 30 de zile de la data dobandirii.
Pentru echipamentele sau utilajele instrainate, taxa aferenta se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a
produs aceasta situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.
Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau
fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Fiecare contribuabil declara pe proprie raspundere ca detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje conform declaratiei de impunere
(model impus prin legislatia in vigoare). Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie
contraventii si se sanctioneaza conform legii.
Art. 486 alin. (1) – Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice
Art.486 alin. (2) si (3) - Taxa anuala pentru detinerea sau utilizarea
echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit, care folosesc
infrastructura publica locala.
Art.486 alin.(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale
administrativa
Art.486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de
consiliile locale

5 lei/zi/mp
50 lei/an
500 lei
30 lei inclusiv pentru fiecare m2 sau fractiune de m2

LISTA ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR: 1. Autocositoare; 2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu); 3. Autogreder sau autogreper; 4. Buldozer pe
pneuri; 5. Compactor autopropulsat; 6. Excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri ; 7. Freza
autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat ; 8. Freza rutiera ; 9. Incarcator cu o cupa pe pneuri (Ifron I.F.80 ; TIH) ; 10. Instalatie
autopropulsata de sortare-concasare ; 11 Macara cu greifer ; 19 12. Macara mobila pe pneuri ; 13. Macara turn autopropulsata ; 14. Masina autopropulsata

pentru oricare din urmatoarele : a) lucrari de terasamente ; b) constructia si intretinerea drumurilor ; c) decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri ; d)
finisarea drumurilor; e) forat; f) turnarea asfaltului; g) inlaturarea zapezii ; 15. Sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemne ; 16. Tractor pe pneuri ; 17.
Troliu autopropulsat ; 18. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor ; 19. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa ; 20. Vehicul
pentru macinat si compactat deseuri ; 21. Vehicul pentru marcarea drumurilor ; 22. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri ; 23. Autostivuitor
(motostivuitor) ; 24. Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje ; 25. Plug de zapada autopropulsat ; 26. Alte vehicule, echipamente sau utilaje.

SANCȚIUNI
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice, pentru anul 2019
Art.493
alin. (3) si

Art.493
alin. (4)

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la
279 lei, iar cele de la lit. b cu amenda de la 279 lei la 696 lei.

de la 70 lei la 279 lei

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 279 lei la
696 lei

de la 279 lei la 696 lei

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole.

De la 325 lei la 1.578 lei.

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice, pentru anul 2019

Art.493,
alin (5)

Contraventia prevazuta la alin 2 lit a) se sanctioneaza cu amenda

de la 280 lei la 1116 lei

Contraventiile prevazute la alin 2 lit b) se sanctioneaza cu amenda

de la 1116 lei la 2784 lei

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si
gestiunea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole

de la 1.300 lei la 6312 lei.

Art. 493, alin. (8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc
sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

SCUTIRI/FACILITATI TAXE SI IMPOZITE
L 227/2015
Art. 456. - (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi
economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale
ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari,
elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului
şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia
ajutorului de stat;
j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea
împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor
care sunt folosite pentru activităţi economice;
k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor
construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi
urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi
persoane încadrate în gradul I de invaliditate;
u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele
închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării
Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.
x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada
stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin.
(1) lit. x);
b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele
construite protejate;
c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public;

g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public;
h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;…………………………………………………………………………
i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs
evenimentul;……………………………………………………………………………..
j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori
constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;………………………………………………………………………………………………
l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia
în domeniul ajutorului de stat;
m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului - verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în
certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;……………………………………………………………………………………….
n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
o) clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în
Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare;
p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de
minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;…………………………………………………………………………………..
r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această
condiţie.
(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t):

a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în
care o cotă - parte din clădiri aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota - parte deţinută de aceşti terţi;
b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la
alin. (1) lit. s) şi t). În situaţia în care o cotă - parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota - parte deţinută de aceşti
terţi.
H.G. 1/2016 - Tilul IX, cap II, pct. 24
24. (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 456 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri
şi a taxei pe clădiri pe bază de criterii şi proceduri proprii.
(2) Scutirea sau reducerea de impozit/taxă pe clădiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care contribuabilul depune actele care
atestă încadrarea clădirii în una din situaţiile de la art. 456 alin. (2) din Codul
fiscal……………………………………………………………………………………
(3) În aplicarea art. 456 alin. (2) din Codul fiscal Consiliile locale pot avea în vedere obiectivele din Lista Patrimoniului Mondial, obiective din Lista
Tentativă a Patrimoniului Mondial a României, obiective din anexa nr. III la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de interes arheologic prioritar, monumente istorice de valoare naţională şi universală definite în baza art. 8 al Legii nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, categorii de obiective rare la nivel naţional sau vulnerabile,
monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local definite în baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Între documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii sau reducerii de impozit/taxă pe clădiri, potrivit art. 456 alin. (2) lit. m) şi n) din Codul
fiscal, pentru lucrările la clădirile monument istoric din zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi din zonele construite protejate, se numără copia avizului
conform al Ministerului Culturii sau al direcţiilor judeţene de cultură, respectiv al Direcţiei de Cultură a Municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor
legale.……………………………………………………….
25. (1) Hotărârile adoptate conform pct. 24 includ prevederi referitoare la:
a) categoriile de clădiri pentru care se acordă scutire de impozit/taxă;
b) categoriile de clădiri pentru care se aplică diverse procente de reducere;
c) documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii sau reducerii de impozit/taxă.
(2) În cazurile în care organul fiscal dispune de documentele menţionate la alin. (1) lit. c), nu mai este necesară depunerea acestora de către contribuabili.
L 227/2015
Art. 464. - (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ - teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi
economice sau agrement;……………………………..
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la

bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;…………………………………………………………………………………………………….
c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a
susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor
care sunt folosite pentru activităţi economice;
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;………………………………………………………..
f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia
suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari,
elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile
de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de
oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;……………………………………………………………
i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de
apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului
local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea
acestora;…………………………………………………………………………………………
k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia
ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de
stat;…………………………………………………………………………………
p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite
pentru activităţi economice;
q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului
şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de
război;…………………………………………………………..
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat,

cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I
de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi
persoane încadrate în gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării
Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;………………………………………………………………………………………….
w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum
şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;
x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;…………………………….
y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele
închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt
folosite pentru activităţi economice.
z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x),
indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;…………………………………………………………………………….
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul
menţine afectaţiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii
sociale;…………………………………………………………
e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin.
(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;………………………………………………………………………………………...
i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale,
altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de
legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru
păşunat;…………………………………………………………………………………………………
m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare;………………………………………………………………………………………..
n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;
o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială
proprie;
p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;
q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;
r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.
s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi
de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această
condiţie.
(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r) , s) și t):
(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana
depune documentele justificative.

a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia.
În situaţia în care o cotă - parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota - parte deţinută de aceşti terţi;
b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s) şi t), deţinute în
comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă - parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota - parte
deţinută de aceşti terţi.
H.G. 1/2016, Tilul IX, cap II, pct. :
77. (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 464 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea sau reducerea impozitului pe teren
şi a taxei pe teren pe bază de criterii şi proceduri proprii.
(2) În aplicarea art. 464 alin. (2) lit. i), l), n), p) şi q) din Codul fiscal, consiliile locale pot avea în vedere obiectivele din Lista patrimoniului mondial,
terenuri aferente obiectivelor din Lista tentativă a patrimoniului mondial a României, terenuri din zonele de interes arheologic prioritar, terenuri aferente

obiectivelor din anexa III la Legea nr. 5/2000, terenuri ale obiectivelor de valoare naţională şi universală definite în baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, terenuri ale unor categorii de obiective rare la nivel naţional sau vulnerabile, terenuri
ale obiectivelor reprezentative pentru patrimoniul cultural local definite în baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
cu modificările ulterioare.
(3) Între documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii sau reducerii de impozit/taxă de la art. 464 alin. (2) lit. r) din Codul fiscal se numără
copia autorizaţiei de cercetare arheologică sistematică sau preventivă.
79. Hotărârile adoptate conform art. 464 alin. (2) din Codul fiscal includ prevederi referitoare la: a) categoriile de terenuri pentru care se acordă scutire de
impozit/taxă;
b) categoriile de terenuri pentru care se aplică diverse procente de reducere;
c) documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii sau reducerii de impozit/taxă, iar în cazul monumentelor istorice, terenurilor din zonele construite
protejate, din zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi din siturile arheologice şi industriale avizul direcţiilor judeţene de cultură sau, după caz, al
Direcţiei de Cultură a Municipiului Bucureşti.
80. În cazurile în care organul fiscal local dispune de documentele menţionate la pct. 79 lit. c), nu mai este necesară depunerea acestora de către contribuabili.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această
condiţie.
L 227/2015
Art. 469. - (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de
război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane
încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;……………………………………………………………
e) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;……………………………………………………………
f) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv
transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport

public;………………………………………………………
g) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
h) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a
Ministerului Tineretului şi Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională,
precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;…………………………………………………………………………………………….
m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire
socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice,
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
n) autovehiculele acţionate electric;………………………………………………………………………….
o) autovehiculele second - hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate
de leasing;……………………………………………
p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul
agricol…………………………………………………………….
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.……………………………………………………..
(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localităţile precizate în:
a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico - sociale a unor localităţi din Munţii
Apuseni, cu modificările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico - sociale
a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.
(5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea
persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă - parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de
transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota - parte deţinută de aceşti terţi.
(6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care
persoana depune documentele justificative.
HG 1/2016, Tilul IX, cap II, pct.:
109. Pentru aplicarea prevederilor art. 469 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea sau reducerea impozitului pe
mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol pe bază de criterii şi proceduri proprii. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie
este îndeplinită de consiliile locale ale sectoarelor pe baza unei proceduri cadru aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
110. Scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport stabilită conform art. 469 alin. (2) din Codul fiscal se aplică începând cu data de 1 ianuarie

a anului următor celui în care mijlocul de transport se încadrează în situaţiile respective, cu excepţia celor prevăzute la art. 495 lit. d) din Codul fiscal care se
acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016.
L 227/2015
Art. 476. - (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de
război;………………………………………………………………
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii - anexă;
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin
domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau
local;………………………………………………………………………………………………………
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;…………………………………………………………..
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul
de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii
sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru
copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile
legii;…………………………………………………………………………………………….
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial,
aceste lucrări pe cheltuială proprie;…………………………………………………………………………………
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în
documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;…………………………………………………………………………

c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor
respective.
HG 1/2016, Tilul IX, cap II, pct.:
148. (1) Scutirile sau reducerile de taxe prevăzute la art. 476 alin. (2) din Codul fiscal pot fi acordate prin hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în cursul anului
pe baza criteriilor şi procedurilor stabilite de către acestea.
(2) Hotărârile adoptate conform alin. (1) care se pot aplica monumentelor istorice, imobilelor din zonele construite protejate, din zonele de protecţie ale
monumentelor istorice şi din siturile arheologice şi industriale trebuie să respecte avizul direcţiilor judeţene de cultură sau, după caz, al Direcţiei de Cultură a
Municipiului Bucureşti.
L 227/2015
Art. 485. - (1) Consiliul Local Stefan cel Mare acorda scutire de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau
juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului,
cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală,
asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte
persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat
şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
(2) Taxele speciale instituite conform art. 484 se reduc cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localităţile precizate în:
a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996, cu modificările ulterioare;…………………………………………..
b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare.
H.G. 1/2016, Tilul IX, cap II, pct.:
162. Pentru acordarea scutirilor prevăzute la art. 485 din Codul fiscal, se au în vedere următoarele:

a) prin autorităţi deliberative se înţelege consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor
administrativ - teritoriale ale municipiilor, potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) prin reprezentant legal se înţelege părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile faţă de persoana cu
handicap potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
164. În sensul aplicării prevederilor art. 486 alin. (3) din Codul fiscal, procedurile vor fi aprobate de consiliul local pentru anul fiscal următor.

Anexa nr.2 la HCL nr. 55/2018

TAXE SPECIALE
In conformitate cu prevederile art. 484, alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,
modificata si completata, pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul
persoanelor fizice si juridice, Consiliile Locale pot adopta taxe speciale.
Conform art. 484, alin (3) din Legea 227/2015 „taxele speciale se incaseaza numai de la
persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia sau serviciul public de
interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acestora, sau de la cele care sunt
obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu.”
Prin regulamentul sunt precizate modalitatile de stabilire si aplicare a taxelor speciale la nivelul
comunei Stefan cel Mare.

TAXĂ SPECIALĂ PENTRU PROTECȚIA CIVILĂ
In conformitate cu prevederile art. 25 litera „d” din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protectia
civila, se stabileste anual taxa speciala pentru protectia civila. Taxa speciala pentru protectie civila se
utilizeaza pentru cheltuielile curente si de capital aferente activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta.
Taxa speciala pentru protectia civilă
Pentru persoane fizice- se stabileste la valoarea de 10 lei/gospodarie/an.
Pentru persoane juridice – se stabileste la valoarea de 20 lei/an
Taxa speciala pentru protectia civila se datoreaza anual, cu doua termene de plata, astfel : 31
martie 2019 si 30 septembrie 2019. Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata
majorarilor de intarziere precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute de Codul
de procedura fiscala.

TAXE DE GOSPODARIRE COMUNALĂ PENTRU ANUL FISCAL 2019 :
In Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, art.30, alin. (1) se prevede ca:
„ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice,
Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe
speciale”, iar la alin. (2),
„ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local,
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”.
Taxa:
- pentru înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse inmatricularii (masini autopropulsate pentru
lucrari, masini agricole sau forestiere, utilaje folosite in lucrari de constructii, etc) pentru anul 2019
este de 80 lei;
- de înregistrare a vehiculelor cu tractiune animala pentru anul 2019 este de 30 lei ;

TAXA DE URBANISM
In Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, la art.30, alin. (1) se prevede ca:
„ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice,
Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe
speciale”, iar la alin. (2),
„ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local,
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”.
1. Taxa obtinere aviz (acord) in suma de 50 lei/aviz(acord);
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2. Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului de urbanism–100 lei (eliberarea in regim de urgenta
de 1 zi lucratoare de la data înregistrarii/ depunerii documentatiei complete- in cazul in care
documentatia se depune in zilele de Vineri, CU se elibereaza in zilele de Luni)
3. Taxa de urgenta pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/ desfiintare, pe tipuri de lucrari:
a) Categorii de constructii la care se accepta documentatia tehnica cu continut simplificat conform
anexei 4 la Ordinul 1430/2005, modificat prin Ordinul nr. 119/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 (bransamente, racorduri la utilitati, anexe,
împrejmuiri, sarpante, panouri, firme, organizare de santier) – 100 lei (eliberare in regim de
urgenta de 1 zi lucratoare de la data inregistrarii/depunerii documentatiei complete)
b) Locuinte cu si fara racorduri la utilitati – taxa se calculează la categoria de lucrari determinata –
60 lei (eliberarea în regim de urgenta de 1 zi lucratoare de la data înregistrarii/ depunerii
documentatiei complete – conform continutului cadru cu modificarile si completarile ulterioare
prevazut în Anexa 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii);
c) Constructii cu alta destinatie decat cea de locuinta – 100 lei (eliberarea in regim de urgenta de 1
zi lucratoare de la data înregistrarii/ depunerii documentatiei complete);
Conform Legii nr. 50/1991, certificatele de urbanism si autorizatiile de construire/desfiintare se emit in
maxim 30 de zile de la inregistrare. Conform art. 7 din aceeasi lege, documentatia incompleta se restituie
in 5 zile de la data inregistrarii/depunerii cu mentiunea in scris a elementelor necesare in vederea
completarii acesteia.
TAXA DE SALUBRIZARE
În Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, la art.30, alin. (1) se prevede că:
„ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice,
Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe
speciale”, iar la alin. (2),
„ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local,
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”.
Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Consiliile Locale pot adopta taxe speciale pentru
functionarea unor servicii publice locale, create pentru persoanele fizice si juridice.
Taxă de salubrizare este în cuantum de 30 lei/gospodărie /an și în cazul persoanelor juridice 12
lei/luna si se va plăti de catre toate persoanele de pe raza comunei Stefan cel Mare ce beneficiaza de
acest servici.
-Colectare si transport alte deseuri decat cele municipale pe baza de comanda de la persoanele
fizice sau juridice 50 lei/mc.
- Curãțarea și transportul zãpezii de pe cãile publice si mentinerea în functiune a acestora pe
timp de polei sau de înghet – 2 lei/gospodarie/an
Sumele încasate din taxa de salubrizare se vor vira distinct intr-un cont al institutiei, din care se
va asigura functionarea Serviciului public de Salubrizare al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt.
TAXĂ STARE CIVILĂ
În Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, la art.30 alin. (1) se prevede ca:
„ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice,
Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe
speciale”, iar la alin. (2),
„ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local,
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”.
Taxa oficiere casatorie
Taxa oficiere casatorie in afara orelor de program

25 lei
50 lei
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Taxa oficiere casatorie inafara sediului institutiei
Taxă eliberare certificate de nastere în regim de urgență
Taxa de eliberare a certificatelor de stare civilă la
cerere(duplicate)

200 lei
100 lei
50 lei

TAXE SPECIALE PENTRU BIROUL FINANCIAR-CONTABIL
In Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, la art.30 alin. (1) se prevede ca:
„ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice,
Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe
speciale”, iar la alin. (2),
„ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local,
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”.
Emitere certificate fiscale in regim de urgenta
Persoane fizice
Persoane juridice
Eliberare copii dupa chitante si alte documente fiscale
Persoane fizice
Persoane juridice
Taxa consultare dosar fiscal sau de executare
Taxele se percep in cazul in care se solicita serviciul in cel mult 24 de ore.

5 lei
20 lei
5 lei
10 lei
10 lei

ALTE TAXE SPECIALE
În Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, la art.30 alin. (1) se prevede ca:
„ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice,
Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aprobă taxe
speciale”, iar la alin. (2),
„ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local,
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”.
- taxă închiriere imobile –Sală festivităti - 50 lei/zi
- taxa de închiriere a utilajului buldoexcavator
- 150 lei/ora
- taxa de masuratoare a terenului la solicitarea cetatenilor (cadastru)
- 50 lei
- taxa de eliberare a actelor de succesiune (anexe)
- 10 lei
- taxa ptr. eliberarea certificatului atestare a constructiilor
- 10 lei
- taxa pentru eliberarea de copii dupa adeverinte de proprietate, procese verbale de punere in posesie,
cereri de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului (reg agr)
- 10 lei
- taxa pentru eliberarea de copii dupa registru agricol, lei/filă
- 10 lei
-taxa eliberare tabel parcelar
- 5 lei
-taxa eliberare extras plan parcelar
- 30 lei
-taxa eliberare extras plan parcelar definitiv cu numere cadastrale
- 120 lei
- taxa eliberare adeverinta registru agricol
- 5 lei
- taxa pentru eliberarea de copii xerox dupa documentele originale care se afla in arhiva Primariei
Primariei Stefan cel Mare
- 2 lei/fila
- taxa de înregistrare a contractelor de arenda
- 5 lei
- taxa de întocmire a dosarelor de asistenta socială
- 5 lei

3

TAXA XEROCOPIERE
- copie o singura fata pe hartie format A4
- copie doua fete pe hartie format A4
- copie o singura fata pe hartie format A3
- copie doua fete pe hartie format A3

-0,5 lei/copie
- 1,0 leu/copie
- 1,0 leu/copie
- 2,0 lei/copie

REGULAMENTUL DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

I.

Reglementări generale:

Art. 1 Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborate cu
dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 273/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor publice
locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anual, şi
aprobând regulament de stabilire a modului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes
local, pentru care se propun taxele respective.
Art. 2 Compartimentul salubrizare si intretinere drumuri de interes local, în calitate de operator al
serviciilor publice de salubritate în comuna Stefan cel Mare, asigură colectarea, transportul şi depozitarea,
în vederea eliminării, a deşeurilor nepericuloase de la toţi utilizatorii acestor servicii, persoane fizice şi
persoane juridice.
Art. 3 Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare,
utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:
a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiazã individual, pe bazã de contract de prestare a
serviciului de salubrizare;
b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunitãţi locale;
c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiazã
Luand in considerare dificultatile de contractare și finanțare a activității serviciului se impune
renuntarea la practicarea unui tarif si institutirea unei taxe pentru finantarea acestui serviciu.
II. Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare:
Art. 4 Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare este stabilit prin “Regulamentul
serviciului de salubrizare în comuna Stefan cel Mare ” şi Contractul de concesiune privind serviciile de
depozitare deşeuri solide.
III. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de
salubrizare, condiţii de impunere:
Art. 5 Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare
sunt:
a) persoanele fizice care au domiciliul sau resedinta în comuna Stefan cel Mare;
b) persoanele juridice care au sediul sau punct de lucru în comuna Stefan cel Mare;
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Art. 6 Compartimentul contabilitate aplică taxa specială de salubrizare pe bază de declaraţii de impunere
(anexa nr. 2), ori din oficiu, în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare aplicabilă în domeniul taxelor
şi impozitelor locale, în caz de neprezentare în vederea declarării ori refuz al declarării bazei de impunere.
Art.8 (1) În cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare datorat de persoane
fizice, se vor lua în calcul numarul de gospodării înregistrate la registrul agricol pentru acea unitate
locativă.
În cazul în care la registrul agricol, în cadrul unei gospodarii figureaza inscrise doar persoane cu
mentiunea decedat sau sunt depuse declarații de către proprietari că nu se locuiește efectiv pe parcursul
unui an fiscal, taxa nu se calculează/aplică.
(2) In cazul persoanelor juridice - se va aplica taxa specială în cuantumul stabilit pentru persoane
juridice.
IV. Termenele de plată al taxei speciale de salubrizare şi modalităţile de plată:
Art. 9 Taxa specială de salubrizare se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv şi se încasează la caseria Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Primăriei
comunei Stefan cel Mare, ori prin virament bancar.
V.

Dispoziţii finale:

Art. 10 Sumele obţinute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în mod exclusiv pentru acoperirea
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al serviciului public de salubritate.
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