Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 65/2018 - PROIECT

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE
ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2019
I. LEGEA NR.227/2015 privind CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.457 ALIN.(2), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL ,
ÎN CONDIŢIILE ART.491 ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.493 ALIN.(7)

CAPITOLUL I. IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI PENTRU PERSOANELE FIZICE

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul PERSOANELOR FIZICE
Art.457 alin.(2)
Valoarea impozabila lei/mp RON

Tipul cladirii
Cu instalatii de apa canalizare,electrice, incalzire Fara instalatii
(conditii cumulative)
de apa, canalizare,
electice, incalzire
2018
2019
2018

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa sau din alte
materiale rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic

Tipul cladirii

1000

Valoarea impozabila lei/mp RON

1000

A, Rang V, B, Rang IV,
B, Rang V
– 600

Valoarea impozabila lei/mp RON

2019

600

Cu instalatii de apa canalizare,electrice, incalzire Fara instalatii
(conditii cumulative)
de apa, canalizare,
electice, incalzire
2018
2019
2018
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, din paiantă,
din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi sau chimic

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat ori cu
pereti exteriori din caramida arsa sau din orice
alte materiale rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn,
din piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci ori din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol
si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in
oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.
A-D
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi
adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol
si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat
cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D

300

300

200

200

125

125

2019
200

A, Rang V, B, Rang IV,
B , rang V
- 200

A, Rang V,
B, Rang IV
B, Rang V – 175
A, Rang V,
B, Rang IV,
B, Rang V
– 75

175

75

75% din suma
care s-ar aplica
cladirii

75% din suma care sar aplica cladirii

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

75% din suma care sar aplica cladirii

50% din suma
care s-ar aplica
cladirii

50% din suma care sar aplica cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

50% din suma care sar aplica cladirii

*) Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se
aplica coeficientul de transformare de 1,4.
Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor art. 457 alin. (1)-(7) din Legea nr. 227/2015, se reduce in functie de anul
terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

Nota -1. Pentru determinarea valorilor impozabile, la nivelurile mentionate mai sus se vor aplica coeficientul de corectie corespunzator rangului IV si
V din comuna Golesti
Zona in cadrul localitatii Golesti
A
B

Coeficientul de corectie
rang IV
1.10
1.05

rang V
1.05
1.00

Cote de impozitare aplicabile persoanelor fizice se majoreaza cu 20% pentru anul fiscal 2019, conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
Nr. crt
Tipuri de cladiri
1
2

3

4

Art.457 alin. (1)
clădiri rezidenţiale şi clădiri anexă
Art.458 alin.(1)
clădiri nerezidenţiale achiziţionate, construite sau
reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului de
referinţă
Art. 458 alin. (3)
clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea
persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol
Art. 458 alin. (4)
Cladiri nerezidentiale nereevaluate in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă

COTELE APLICATE
PENTRU ANUL FISCAL 2018 ( %)

COTELE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL
2019 ( %)

0,1%

0,12%

0,2%

0,24%

0,4%

0,48%

2%

2,4%

În cazul clădirilor nerezidenţiale impozitul se calculează prin aplicarea unei cotei de impozitare asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un 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. 459. - Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice
(1) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata
folosita in scop rezidential conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform art. 458.
(2) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art.
457.
(3) Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli:
a) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art.
457;
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate
in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art. 458.

In aplicarea prevederilor art. 459, alin. (3) din Codul Fiscal, pentru calcularea impozitului pe cladirile cu destinatie mixta, aflate in proprietatea
persoanelor fizice, unde este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar suprafetele folosite in scop rezidential si
nerezidential nu sunt evidentiate distinct, impozitul se calculeaza conform art. 458 din Codul Fiscal, daca exista cheltuieli cu utilitatile inregistrate in
sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica. In cazul in care nu exista cheltuieli cu utilitatile inregistrate in sarcina persoanei care
desfasoara activitatea economica, impozitul se calculeaza conform prevederilor art. 457 din Codul Fiscal.
Prin sintagma « cheltuieli cu utilitatile »se intelege : cheltuieli comune aferente imobilului, cheltuieli cu energia electrica, gaze naturale, cheltuieli de
termoficare, apa si canalizare.
Cladire rezidentială= construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care
satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
Clădire nerezidenţială = orice clădire care nu este rezidenţială;
Clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial
Clădire-anexă= clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele
asemenea.

Cote de impozitare aplicabile persoanelor juridice se majoreaza cu 20% pentru anul fiscal 2019, conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
CAPITOLUL II. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 460 din Legea NR. 227/2015 privind Codul Fiscal
Nr. crt
COTELE APLICATE
Tipuri de cladiri
PENTRU ANUL FISCAL 2018
( %)
1.
art. 460 alin.(1 )din legea nr. 227/2015
Clădirile rezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori 0,2 %
anului fiscal de referinţă
2.
art. 460 alin.(2) din legea nr. 227/2015
Cladiri nerezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori 1,3%
anului fiscal de referinţă
3.
art. 460 alin (8) lit.a. din legea nr. 227/2015
Clădirile rezidenţiale şi/sau nerezidenţiale nereevaluate în ultimii 3 ani, 5%
anteriori anului fiscal de referinţă
4.

art. 460 alin (3) lit.a. din legea nr. 227/2015
Clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoane
juridice utilizate pentru activităţi din domeniul agricol

•
•
•
•

0,4%

COTELE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL 2019
( %)
0,24 %

1,56%

6%

0,48%

Art. 462. - Plata impozitului/taxei
(1) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili persoane fizice, pana la data de 31 martie a
anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
(3) Impozitul pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de
plata.
(4) In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, prevederile alin.
(2) si (3) se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

•
•
•
•
•

(5) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri
se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar,
locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta.
(6) In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta
si o varsa lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.
Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă - încheie ulterior contracte de
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă pentru aceeaşi clădire cu alte persoane, taxa pe clădiri va fi datorată de utilizatorul
final.
Cota de impozitare pentru clădirile rezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă s-a majorat, conform
art.489 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu __20_%.
Cota de impozitare pentru clădirile nerezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă s-a majorat,
conform art.489 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu _20__%.

Art. 456. - Scutiri
Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri pentru:
a) cladirile aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati
economice sau agrement, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept public;
b) cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) cladirile aflate in proprietatea fundatiilor infiintate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura
nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
d) cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase, precum si componentelor
locale ale acestora, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
e) cladirile funerare din cimitire si crematorii;
f) cladirile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia
incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi
sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007 privind infiintarea,
organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) cladirile unei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si
Sportului, precum si cladirile federatiilor sportive nationale, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
h) cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
i) cladirile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia
ajutorului de stat;
j) cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea
impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care
sunt folosite pentru activitati economice;
k) cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor
constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
l) cladirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) cladirile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de fondator unic, cu exceptia incaperilor care sunt folosite
pentru activitati economice;
n) cladirile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
o) cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu
exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

p) cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui
decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
q) cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceptia incaperilor
care sunt folosite pentru activitati economice;
r) cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
s) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite
in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
u) cladirile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, precum si cele
inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia incaperilor care sunt folosite
pentru activitati economice;
v) cladirile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii arhivei, precum si cladirile afectate functionarii
Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale;
w) cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie.
X) cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fatada
stradala si/sau principala renovata sau reabilitata conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice.
La art. 456, se introduce urmatorul alineat :
- In cazul scutirilor prevazute la alin (1), lit. r, scutirea se acorda integral pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor mentionate, detinute in comun cu sotul
sau sotia. In situatia in care o cota parte din cladiri apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota parte detinuta de acesti terti.
- In cazul scutirilor prevazute la alin (1), litera s, scutirea se acorda pentru intreaga cladire de domiciliu detinuta in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o
cota parte din cladirea de domiciliu apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota parte detinuta de acesti terti.
Se aproba acordarea de facilitati la plata impozitului pe cladiri si pentru anul 2016 pentru următoarele : • clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială
proprie lucrări de interventie pentru creşterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, întocmit în conditiile legii,
prin care se constată realizarea măsurilor de interventie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performantă energetică sau, după caz, în
raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; • clădirile unde au fost executate lucrări în
conditiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare. 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 conditie. Consiliul local
poate acorda facilitati la plata impozitului pe clădiri datorat de către persoanele juridice doar în conditiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis avand
un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat. 6 Anexa nr. 2

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Impozitul/taxa pe teren se majorează cu o cotă adiţională de 20 % conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
Art.465 alin.(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste
prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:
2018
2019
Zona în cadrul
IV
V
IV
V
Localităţii
Persoane fizice si Persoane juridice
A
B

889
711

711
534

Persoane fizice si Persoane juridice
1067
853

853
641

IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII –
Impozitul/taxa pe teren se majorează cu o cotă adiţională de 20 % conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
Persoane fizice si juridice
Art.465 alin. (3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe
teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de
corectie corespunzator prevazut la alin. (5).
Art.465 alin.(4)
NIVELURILE APLICATE
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2018
ÎN ANUL FISCAL 2019
Nr.
Categoria de folosinţă
- lei/ha**
- lei/ha**
crt.
Zona A
Zona B
Zona A
Zona B
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teren arabil
28
21
34
25
Păşune
21
19
25
23
Fâneaţă
21
19
25
23
Vie
46
35
55
42
Livadă
53
46
64
55
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
28
21
34
25
forestieră
Teren cu ape
15
13
18
16
Drumuri şi căi ferate
X
x
X
x
Neproductiv
X
x
X
x
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

Art. 463 alin. 2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in
administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe teren, care se datoreaza de concesionari,
locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a
dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenului, taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de
drept public.
(3) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (2) se datoreaza catre bugetul
local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul.
(4) In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mari de o
luna, taxa pe teren se stabileste proportional cu numarul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
Pentru fractiunile mai mici de o luna, taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile din luna respectiva.
(41) In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mici de o luna, taxa pe
teren se datoreaza proportional cu numarul de zile sau de ore prevazute in contract.
(5) Pe perioada in care pentru un teren se plateste taxa pe teren, nu se datoreaza impozitul pe teren.
(51) In cazul in care pentru o suprafata de teren proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ-teritoriale se datoreaza impozit pe teren, iar
in cursul unui an apar situatii care determina datorarea taxei pe teren, diferenta de impozit pentru perioada pe care se datoreaza taxa se compenseaza sau se
restituie contribuabilului in anul fiscal urmator.
(6) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata
in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala
din impozitul pentru terenul respectiv.
- Art.465 alin.(5) - Suma stabilita conform alin (4) si alin (6) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator. Coeficientul de corecţie pentru
localităţile de rangul IV, respectiv V este stabilit conform tabelului următor:

Rangul
localităţii
IV
V

Coeficientul de corecţie
1,10
1,00

Având în vedere faptul că comuna GOLESTI este o localitate de rangurile IV si V, coeficientii de corecţie care se vor fi aplica sunt de 1,10 si 1,00.
• Încadrarea terenurilor în categoriile de folosinţă din tabelul de mai sus se va face numai în baza documentelor justificative prezentate de
contribuabili, respectiv extras de carte funciară valabil (actualizat) cu poziţii distincte pentru terenurile din alte categorii de folosinţă decât
cele cu construcţii, situate în intravilanul comunei GOLESTI.
- Art.465 alin.(6) - Ca exceptie de la prevederile alin. (3)-(5), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in
registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (7) numai daca
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Impozitul/taxa pe teren se majorează cu o cotă adiţională de 20 % conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
Persoane fizice si juridice
Art.465 alin.(7)
lei/ha
NIVELURILE APLICATE
Nr.
ÎN ANUL FISCAL 2018
Categoria de folosinţă
crt.
Zona
0
A
B
1

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
Zona
A
B

1

Teren cu construcţii

31

28

37

34

2
3
4

50
28
28

48
26
26

60
34
34

58
31
31

55

53

66

64

x

X

x

X

56

53

67

64

X

x

X

x

16

14

19

17

X

X

X

X

6

5

7

6

8.1
9

Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure
cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate

10

Teren neproductiv

34
X
x

31
X
x

41
X
x

37
X
x

5
5.1
6
6.1
7
7.1
8

•

In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu
suma corespunzatoare prevazuta in tabel de mai sus, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 457 alin. (6);
- Impozitul pe teren, indiferent de categoria de folosinta din intravilan sau extravilan si zona din cadrul localitatii, se datoreaza anual si
se plateste in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv, cu exceptia obligatiilor calculate cumulat/an sub 50
lei inclusiv, care se platesc integral pana la 31 martie.
- Creantele fiscale restante administrate de organul fiscal local, aflate in sold la 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei , se anuleaza.
Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitor.
- Suprasolvirile de 10 lei pe sursa se sting din oficiu.

NOTA 1. – Pentru determinarea valorilor impozabile, la nivelurile mentionate mai sus se vor aplica corficientul de corectie corespunzator rangului IV
si V din comuna Golești :

Zona in cadrul localitatii Golesti
A
B

Coeficientul de corectie
RANGUL IV
1.10
1.05

RANGUL V
1.05
1.00

Art. 464. - Scutiri
Nu se datoreaza impozit/taxa pe teren pentru:
a) terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ- teritoriale, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati
economice sau agrement;
b) terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) terenurile fundatiilor infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de
a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
d) terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor
care sunt folosite pentru activitati economice;
e) terenurile apartinand cimitirelor si crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia
suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari,
elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007, cu
modificarile si completarile ulterioare;
g) terenurile unitatilor sanitare publice, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si
statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului,
emis de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara;
i) terenurile folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor
de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a
consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura;
l) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile ocupate de piste si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum si cele ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia
ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de fondator unic, cu exceptia terenurilor care sunt folosite
pentru activitati economice;
q) terenurile institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si
Sportului, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;

r) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
s) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare;
t) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I
de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii arhivei, precum si terenurile afectate functionarii
Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale;
w) suprafetele de fond forestier, altele decat cele proprietate publica, pentru care nu se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, cele certificate, precum
si cele cu arborete cu varsta de pana la 20 de ani;
x) terenurile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie;
y) terenurile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, precum si cele
inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia terenurilor care sunt folosite
pentru activitati economice.

Impozitul pe mijloacele de transport se majorează cu o cotă adiţională de 20 %, conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu exceptia
autovehiculelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone ;
CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.470 alin.(2)

I.

Vehicule înmatriculate

1. Motociclete, tricicluri , cvadricicluri şi autoturisme cu
capacitate cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv
2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitate
cilindrică de peste 1600 cm3
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi
2000 cm3, inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi
2600 cm3, inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi
3000 cm3, inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv
9. Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrică

NIVELURILE APLICATE
ÎN ANUL FISCAL 2018
Suma în lei, pentru fiecare grupă de 200 cmᶾ sau
fracţiune din aceasta

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
Suma în lei, pentru fiecare grupă de 200
cmᶾ sau fracţiune din aceasta

8

10

9

11

18

22

72

86

144

173

290
24

348
29

30

36

18

22

Lei/200cmᶾ

Lei/200cmᶾ

1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800
4
cm3
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 6
cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
- 100 lei/an
Lei/an/vehicul
Art. 470 alin.(5) si (6) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

5
7
- 120 lei/an

2018
Impozitul, în lei
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

2019
Impozitul, în lei

Ax(e)
motor(oare) cu
sistem
de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

0
133
367
517
517

133
367
517
1.169
1.169

0
142
395
555
555

142
395
555
1.257
1.257

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1.472
1.472
1.472

142
248
509
661
1.019
1.019
1.019

248
509
661
1.019
1.583
1.583
1.583

615
623
973
1.545
1.545
1.545

623
973
1.545
2.291
2.291
2.291

661
670
1.046
1.661
1.661
1.661

670
1.046
1.661
2.464
2.464
2.464

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

I. Două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mica de 13 tone
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mica de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 15 tone
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mica de 18 tone
5. Masa de cel puţin 18 tone

II. Trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mica de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mica de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mica de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mica de 23 tone
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
7. Masa de cel puţin 26 tone

III. Patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mica de 29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mica de 32 tone
6. Masa de cel puţin 32 tone

2018
Impozitul, în lei
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Ax(e)
motor(oare) cu
sistem
de
suspensie
pneumatică
sau
un
echivalent recunoscut

2019
Impozitul, în lei
Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalent recunoscut

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

I. 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

64

60

137

64

147

137

320

147

344

320

414

344

445

414

747

445

803

747

1.310

803

1.408

747

1.310

803

1.408

128

299

138

321

299

491

321

528

491

721

528

775

721

871

775

936

871

1.429

936

1.537

1.429

1.984

1.537

2.133

1.984

3.012

2.133

3.239

1.984

3.012

2.133

3.239

1.984

3.012

2.133

3.239

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

1.579

2.197

1.698

2.363

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40

2.197

2.986

2.363

3.211

3. Masa de cel puţin 40 tone

2.197

2.986

2.363

3.211

tone
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16
tone
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18
tone
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20
tone
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22
tone
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23
tone
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25
tone
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28
tone
9. Masa de cel puţin 28 tone

II. 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25
tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26
tone
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28
tone
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29
tone
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31
tone
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33
tone
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36
tone
8 .Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
tone
9. Masa de cel puţin 38 tone

III. 2+3 axe
tone
tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

2018
Impozitul, în lei

2019
Impozitul, în lei

Ax(e) motor(oare) cu sistem
de suspensie pneumatică sau
un echivalent recunoscut

Ax(e) motor(oare)
cu
sistem
de
suspensie
pneumatică sau un
echivalent
recunoscut

Alte
sisteme
de
suspensie pentru axele
motoare

Alte sisteme de
suspensie
pentru
axele motoare

IV. 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38

1.395

1.937

1.500

2.083

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40

1.937

2.679

2.083

2.881

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44

2.679

3.963

2.881

4.262

4. Masa de cel puţin 44 tone

2.679

3.963

2.881

4.262

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

794

960

853

1.032

2 .Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40

960

1.434

1.032

1.542

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44

1.434

2.283

1.542

2.454

tone
tone
tone

V. 3+3
tone
tone
tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
1.434
2.283
1.542
2.454
Art.470 alin.(7) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (6), impozitul
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

2018

Impozit
- lei –
2019

a. Pana la 1 tona, inclusiv

9

11

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

41

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

62

d. Peste 5 tone

64

77

Masa totala maxima autorizata

Impozit
- lei –

•

Impozitul pe mijoacele de transport se datoreaza anual si se plateste in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv, cu
exceptia obligatiilor calculate cumulat/an sub 50 de lei inclusiv, care se platesc integral pana la 31 martie.

•

Alte aspecte fiscale: Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie a impozitului datorat pentru întregul an la clădiri, teren şi mijloacele de transport se
acorda bonificaţie de 10% pentru persoanele fizice.
Art. 471. - Declararea si datorarea impozitului pe mijloacele de transport
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport
inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
"(2) In cazul dobandirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza
teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe
mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii mijlocului de transport.
(3) In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul
fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, si datoreaza impozit pe mijloacele de transport
incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania."
(4) In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala
de competenta isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, si inceteaza sa datoreze impozitul
incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
(5) In cazul oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau
punctului de lucru, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a carei raza
teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenita, si datoreaza impozitul pe mijloacele de
transport stabilit in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
(6) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza de locatar incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator incheierii contractului de leasing
financiar, pana la sfarsitul anului in cursul caruia inceteaza contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta se inregistreaza mijlocul de transport, in
termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia
locatarului, insotita de o copie a acestor documente;
c) la incetarea contractului de leasing, atat locatarul, cat si locatorul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la consiliul local competent, in termen de
30 de zile de la data incheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia
locatorului, insotita de o copie a acestor documente.
(7) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe
mijloacele de transport.

Art. 469.-Scutiri
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, cele pentru transportul persoanelor cu handicap
sau invaliditate, aflate în proprietatea sau 15 coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadrati 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 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, 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) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta
Ialomitei;
f) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
g) 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 localităti, dacă tariful de transport este stabilit în conditii de transport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii în situatii de urgenă;
k) mijloacele de transport ale institutiilor sau unitătilor care functionează sub coordonarea Ministerului Educatiei şi Cercetării Ştiintifice sau a Ministerului
Tineretului şi Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundatiilor înfiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta şi ajuta institutii de cultură natională,
precum şi de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
m) mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităti specializate care asigură găzduire, îngrijire
socială şi medicală, asistentă, ocrotire, activităti de recuperare, reabilitare şi reinsertie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice,
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în conditiile legii;
n) autovehiculele actionate 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 detinute de către organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale.

Art. 479. - Scutiri
(1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor
cand acestea fac reclama unor activitati economice.
(2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza
panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 477 fiind platita de aceasta ultima persoana.
(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in
interiorul cladirilor.
(4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje
de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.
(5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin
constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.
Art. 482. - Scutiri
Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.
Art. 485. - Scutiri
(1) Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru urmatoarele persoane fizice sau
juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu
exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine
actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala,
asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte
persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat
si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.
(2) Taxele speciale instituite conform art. 484 se reduc cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliaza in localitatile precizate in:
a) Hotararea Guvernului nr. 323/1996, cu modificarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 395/1996, cu modificarile ulterioare.
Art. 487. - Scutiri
Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 urmatoarelor persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu
exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine
actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala,
asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte
persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.
Termenul de depunere a documentelor de scutire
Art. 4871. - Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute la
art. 456, 464 si 469 se aplica, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoanele depun documentele justificative, conform Legii nr. 111/2018 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015.

CAPITOLUL V – TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art.474 alin.(1)

Taxa pentru eliberarea certificatului
urbanism, în mediu rural
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 m², inclusiv
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv
f) Peste 1.000 m²

de NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL
FISCAL 2018
Taxa, în lei
3
3.5
4
5
7.5
7 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m²

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
Taxa, în lei
3
3.5
4
5
7.5
7 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m²

Art.474 alin.(4)

Art.474 alin.(5)

Art.474 alin.(6)

Art. 474 alin.(8)

Art.474 alin.(9)

Art.474 alin.(10)

Art.474 alin.(12)

Art.474 alin. (13)

Art. 474 alin. (14)

Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau
de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judeţean
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de
construire pentru o clădire rezidenţială sau
clădire-anexă

10 lei

10 lei

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcţii

0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii

1% din valoarea autorizată a lucrărilor
de
construcţie,
inclusiv
valoarea
instalaţiilor aferente.

1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie, inclusiv
valoarea instalaţiilor aferente.

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de
construire
30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei
iniţiale

30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru alte construcţii decât cele
menţionate la alin. (5)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
0,1% din valoarea impozabilă stabilită
desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii
pentru determinarea impozitului pe
clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
excavări necesare lucrărilor de cercetare şi
prospectare a terenurilor în etapa efectuării
studiilor geotehnice şi a studiilor privind
ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi
alte excavări se datorează de către titularii
drepturilor de prospecţiune şi explorare
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare
pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri

0,1% din valoarea impozabilă
stabilită
pentru
determinarea
impozitului pe clădiri, aferentă
părţii desfiinţate.

8 lei /mp. foraje
10 lei/ mp. excavari

8 lei /mp. foraje
10 lei/ mp. excavari

3% din valoarea autorizată a lucrărilor
de organizare de şantier.

3% din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de şantier.

3% din valoarea autorizată a lucrărilor
de organizare de şantier.

Taxa pentru autorizarea amplasării de
8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de
de suprafaţă ocupată de construcţie.
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi
reclame situate pe căile şi în spaţiile publice

2% din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de şantier.

8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru
pătrat de suprafaţă ocupată de
construcţie.

Art.474 alin.(15)

Art.474 alin.(16)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Taxa pentru eliberarea certificatului de
8 lei
nomenclatură stradală şi adresă

13 lei, inclusiv, pentru fiecare
racord
8 lei

Art.475 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi

Art.475 alin.(2)

Taxele pentru eliberarea atestatului de
producător, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol

30 lei/buc. - atestat de producător
30 lei/buc.- carnet de comercializare a
produselor din sectorul agricol
20 lei taxa viza atestat producator

30 lei/buc. - atestat de producător
30
lei/buc.carnet
de
comercializare a produselor din
sectorul agricol
20 lei taxa viza atestat producator

Persoanele a caror activeitate este inregistrata in
grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si
alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte
activitati recreative si distractive, potrivit
Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui
Institutului
National
de
Statistica
nr.
337/2007 privind
actualizarea
Clasificarii
activitatilor din economia nationala - CAEN,
datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau
municipiului, dupa caz, in a carui raza
administrativ-teritoriala se desfasoara activitatea,
o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a
autorizatiei privind desfasurarea acestor activitati,
in functie de suprafata aferenta activitatilor
respective, in suma de:

Art.475 alin.(3)

a) pana la 4.000 lei, pentru o suprafata de
la
500
m2 ,
inclusiv;
b) pana la 8.000 lei pentru o suprafata mai
mare de 500 m2.
pana

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica, taxa /viza anuala se plateste
pana la 31 decembrie a anului in curs pentru anul
urmator:

- unitatea de tip restaurant cu SU de pana la
200 mp inclusiv – taxa eliberare– 700
lei/unitate, taxa viza anuala – 350 lei/unitate;
- unitatea de tip restaurant cu SU cuprinsa
intre 201 mp – 300 mp inclusiv – taxa
eliberare – 1500 lei/unitate, taxa viza anuala
– 750 lei/unitate;
- unitatea de tip restaurant cu SU cuprinsa
intre 301 mp – 500 mp inclusiv – taxa
eliberare – 1900 lei/unitate, taxa viza anuala
– 950 lei/unitate;
- unitatea de tip restaurant cu SU peste 500
mp – taxa eliberare – 3000 lei/unitate, taxa
viza anuala – 1500 lei/unitate;
- unitatea de tip bar cu SU de pana la 50 mp
inclusiv – taxa eliberare – 500 lei/unitate,
taxa viza anuala – 250 lei/unitate ;
- unitatea de tip bar cu SU cuprinsa intre 51
mp – 100 mp inclusiv – taxa eliberare – 550
lei/unitate, taxa viza anuala – 275 lei/unitate;
- unitatea de tip bar cu SU cuprinsa intre 101
mp – 500 mp inclusiv – taxa eliberare –
1000 lei/unitate, taxa viza anuala – 500
lei/unitate;
- unitatea de tip bar cu SU peste 500 mp –
taxa eliberare – 3000 lei/unitate, taxa viza
anuala – 1500 lei/unitate;

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a
autorizatiei
privind
desfasurarea
activitatii de alimentatie publica, taxa
/viza anuala se plateste pana la 31
decembrie a anului in curs pentru anul
urmator:

- unitatea de tip restaurant cu SU de
pana la 200 mp inclusiv – taxa
eliberare– 700 lei/unitate, taxa viza
anuala – 350 lei/unitate;
- unitatea de tip restaurant cu SU
cuprinsa intre 201 mp – 300 mp
inclusiv – taxa eliberare – 1500
lei/unitate, taxa viza anuala – 750
lei/unitate;
- unitatea de tip restaurant cu SU
cuprinsa intre 301 mp – 500 mp
inclusiv – taxa eliberare – 1900
lei/unitate, taxa viza anuala – 950
lei/unitate;
- unitatea de tip restaurant cu SU
peste 500 mp – taxa eliberare – 3000
lei/unitate, taxa viza anuala – 1500
lei/unitate;
- unitatea de tip bar cu SU de pana la
50 mp inclusiv – taxa eliberare – 500
lei/unitate, taxa viza anuala – 250
lei/unitate ;
- unitatea de tip bar cu SU cuprinsa
intre 51 mp – 100 mp inclusiv – taxa
eliberare – 550 lei/unitate, taxa viza
anuala – 275 lei/unitate;
- unitatea de tip bar cu SU cuprinsa
intre 101 mp – 500 mp inclusiv –
taxa eliberare – 1000 lei/unitate, taxa
viza anuala – 500 lei/unitate;
- unitatea de tip bar cu SU peste 500
mp – taxa eliberare – 3000 lei/unitate,
taxa viza anuala – 1500 lei/unitate;

Art. 476. - Scutiri
Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor urmatoarele:
a) certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt veterani de razboi, vaduve de razboi sau vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi;

b) certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt persoanele prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
c) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lacasuri de cult sau constructii-anexa;
d) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin
domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrarile de interes public national, judetean sau local;
f) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;
g) autorizatiile de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie sau o unitate care functioneaza sub coordonarea
Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o fundatie infiintata prin testament, constituita conform legii, cu scopul
de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o organizatie care are ca unica activitate acordarea gratuita de servicii
sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru
copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, in cazul unei calamitati naturale.

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
1. ART. 477 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
COTA APLICATA PENTRU ANUL COTA APLICABILA PENTRU ANUL
FISCAL 2018
FISCAL 2019
Taxa pentru SERVICIILE de reclamă şi publicitate
% din valoarea serviciilor de reclamă si % din valoarea serviciilor de reclamă si
publicitate, cu excepţia TVA
publicitate, cu excepţia TVA
Servicii de reclamă şi publicitate încheiate
pe baza de contract sau a unui alt fel de
3%
3%
inţelegere*
* cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale
NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL FISCAL NIVELURILE APLICABILE ÎN
Taxa pentru AFISAJ în scop de reclamă şi
2018
ANUL FISCAL 2019
publicitate:
- lei/m2 sau fracţiune de m2 - lei/m2 sau fracţiune de m2 a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
Art.478 alin.(2)
persoana derulează o activitate economică 32
32
(Taxa firma)
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
23
structură de afişaj pentru reclamă şi 23
publicitate
• Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate prevăzută de art.477 si art.478 din Legea 227/2015 se majorează cu 0 % conform
art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

2. Impozitul pe spectacol
Anul 2018
LEI

Anul 2019
LEI
Impozitul pe spectacole se calculeaza prin
aplicarea cotei de impozit la suma incasata din
Impozitul pe spectacole se calculeaza prin vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor
Pentru activitatile artistice si distractive de aplicarea cotei de impozit la suma incasata dupa cum urmeaza:
videoteca si discoteca impozitul pe spectacole din vanzarea biletelor de intrare si a a) pana la 2% pentru spectacolul de teatru,
se stabileste in functie de suprafata incintei abonamentelor dupa cum urmeaza:
balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta
in care se desfasoara spectacolul, pe zi de
a) pana la 2% pentru spectacolul de manifestare muzicala, prezentarea unui film la
functionare dupa cum urmeaza:
teatru, balet, opera, opereta, concert cinematograf, un spectacol de circ sau orice
a) Videoteci
filarmonic sau alta manifestare muzicala, competitie sportiva interna sau internationala;
prezentarea unui film la cinematograf, un b) 5% in cazul oricarei altei manifestari
spectacol de circ sau orice competitie artistice decat cele enumerate la lit. a).
b) Discoteci
sportiva interna sau internationala;
b) 5% in cazul oricarei altei manifestari
artistice decat cele enumerate la lit. a).

3. Alte taxe locale stabilite de Consiliul Local
Nr. crt.

Taxe anul 2018
LEI

Taxe anul 2019
LEI

2,4 lei/mp/zi

2,4 lei/mp/zi

b). PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER

1,3 lei/mp/zi

1,3 lei/mp/zi

c) PENTRU DEPOZITAREA SI EXPUNEREA UNOR MARFURI SI MATERIALE

1,3 lei/mp/zi

1,3 lei/mp/zi

2.

Taxă eliberare certificat pentru atestare că petentul este cunoscut de proprietar (anexa
nr. 1) şi proces verbal de identificare a imobilului (anexa nr. 2)

60 lei

3.

Taxe cercetare la fata locului

75 lei

72 lei cu eliberare
in regim normal
( de 5 zile)
100 lei cu eliberare
in regim de urgenta
( respectiv pana la
24 ore)
75 lei

1.

Denumirea taxei locale
TAXE PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR PUBLICE NEAMENAJATE:
a)PENTRU ACTIVITATE DE COMERT

4.
5.

Eliberare copii acte arhiva lei/pagina
Taxe de folosire a unor terenuri din domeniul public in vedera amplasarii de panouri,
indicatoare si/sau reclama pentru propria firma

6.

Taxa aviz de functionare

18 lei/pag

18 lei/pag

2,4 lei/mp/zi
36 lei

2,4 lei/mp/zi
43 lei

300 lei / eveniment
50 lei / eveniment
32 lei / copie

7.
Taxa inchiriere camine culturale:

8.

Eliberare de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri

300 lei
____
32 lei

9

Taxa contavaloare placute inmatriculare pentru tactoare pe raza comunei

45 lei/ buc

45 lei/ buc

10.

Taxa contavaloare placute inmatriculare pentru moped pe raza comunei

40 lei/ buc

40 lei/ buc

11

Taxa eliberare Anexa 24

36 lei

12

Taxa ocupare teren cu stupi

Stupina 30 lei sau
0,60/ stup

43 lei cu eliberare
in regim normal
( de 5 zile)
80 lei cu eliberare
in regim de urgenta
( respectiv pana la
24 ore)
-------

13

Taxă eliberare adeverinţe.

5 lei

10 lei

14

Taxa certificate fiscale persoane fizice

12 lei

15

Taxa certificate fiscale persoane juridice

30 lei

14 lei cu eliberare
in regim normal
( de 5 zile)
20 lei cu eliberare
in regim de urgenta
( respectiv pana la
24 ore)
36 lei

16

Taxa executare silita

3 lei

8 lei

17

Taxa avize autorizatii de constructii

72 lei

72 lei

18

Taxa oficiere divort

500 lei

600 lei

Camin cultural Popesti si Camin cultural Blidari
Camin cultural Poenita

20

Taxa eliberare certificate de atestare a edificarii constructiei

10 lei

10 lei

21

Taxa înregistrare/radiere mijloc de transport
Taxa înregistrare/radiere bunuri imobile

15 lei

20 lei
15 lei

22

Taxa eliberare foto-copii din registrul agricol completat la zi / pagina

3 lei

1 leu / pagina

23

Taxa comert stradal

_______

10 lei/mp/luna in
curs

24

_______

75 lei
150 lei

25

Taxa oficializare casatorie:
-sambata
-duminica
Taxa de inscriere si viza anuala vehicul lent

26

a ) moped
b) tractor
Taxa xerox

34 lei
34 lei
--------

34 lei
34 lei
1 leu / pagina

Art. 479. - Scutiri
(1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor
cand acestea fac reclama unor activitati economice.
(2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza
panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 477 fiind platita de aceasta ultima persoana.
(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in
interiorul cladirilor.
(4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje
de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.
(5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin
constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.
Art. 482. - Scutiri
Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.
Art. 485. - Scutiri
(1) Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru urmatoarele persoane fizice sau
juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu
exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine
actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala,
asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte
persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat
si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.
(2) Taxele speciale instituite conform art. 484 se reduc cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliaza in localitatile precizate in:
a) Hotararea Guvernului nr. 323/1996, cu modificarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 395/1996, cu modificarile ulterioare.
Art. 487. - Scutiri
Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 urmatoarelor persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu
exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine
actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala,
asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte
persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

CAPITOLUL VII - SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493. – Sanctiuni
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit.
c), alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5) si alin. (7) lit. c), alin. (9)
si (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. (2).
NIVELURILE APLICATE
NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2018
PENTRU ANUL 2019
Contravenţia
prevăzută
la
alin.(2)
lit.a)
se
sancţionează
cu
Contravenţia
prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează
Art.493 alin.(3)
amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) cu cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2)
amendă de la 279 lei la 696 lei.
lit.b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după
Art.494 alin.(4)
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 325 lei la 1.578 lei.

1

Art.494 alin.(4 )

Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor
prevazute la art. 494 alin. (12) in termen de cel mult 15 zile
lucratoare de la data primirii solicitarii constituie contraventie si
se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 2.500 lei

Necomunicarea informatiilor si a documentelor de
natura celor prevazute la art. 494 alin. (12) in termen de
cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de
la 500 la 2.500 lei

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art.494 alin.(5)

NIVELURILE APLICATE
PENTRU ANUL 2018
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%,
respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu
amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) cu
amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei

NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2019
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi
maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se
majorează cu 300%, respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează
cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la alin.
(2) lit.b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei

Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 si Legea 203/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in
termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ.
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