ROMANIA
JUD TU L VRANCEA
A CIRLIG ELE
COM
CONS ILIU L LOCAL
HOT ARAREA NR. 83
Din data de 20 Decembrie 2017
privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018, la nivel ul
comunei CIRLIGELE

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Consiliul Local al comunei CIRLIGELE, judetul Vrancea,
Analizand referatul de aprobare si proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei CIRLIGELE,
prin care se propune stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018, la
nivelul comunei CIRLIGELE si raportul intocmit de compartimentul de resort inregistrat sub nr.
4221125.10.2017;
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local CIRLIGELE ;
Avand in vedere anuntul de aducere la cunostinta publica inregistrat sub nr. 4343/25.10.2016:
Luand in considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Cartea europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 19911997 ;
In baza art.5 alin.(2), lit. "a", a art. 16 alin.(2) si art. 30 din Legea nr. 273 /2006 privind finantele
publicc locale cu modiflcarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile art. 454 , art. 456 alin.(2), art. 457, alin. (I), art. 458, art. 460 , art. 462.
alin. (2), art. 464 , alin . (2), art. 465, art. 467 alin. (2) , art. 469 alin. (2) , art. 470, art. 472 aJin. (2),
art. 474. art. 475, art. 476 alin. (2), art. 477 alin. (5), art. 478 ,art. 481 alin. (2), art. 486, art . 487,
art. 489 , art. 491 , art. 493 , art. 495 lit. ,f" din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. cu
modilicarile si completarile ulterioare;
Art. 266 din Legea nr. 20712015 privind Codul de procedura fiscal a ;
In ba~ '~~ O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare:
Avand in vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public si prevederile Legii nr.52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
Tn baza art. 36 alin (1) ,alin. (2), lit. "b" ~i alin (4) lit "c", precum ~i in temeiul art.45 alin . (2) lit
"c" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 (I) Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impoziteJor ~i taxelor locale ~i al te
taxe asimilate acestora, precum ~i amenzilor aplicabile In anul fiscal 2018, la nivelul Comunei
ClRLIGELE. conform punctului I din anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare .
(2) Zonele din cadrul localitatii stabilite conform art. 453 lit.i din Legea nr. 227 /2015 ,
privind codul fiscal sunt urmatoarele:
a) zona A - cuprinde intreaga localitate CIRLlGELE cu exceptia zonelor Blidari Deal si Dalhauti
Deal
b) Pentru terenul situat in extravilanul comunei CIRLIGELE se stabileste zona A.
Art.2 Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri
(I) lmpozitul pe cHldirile rezidentiale anate in proprietatea persoanlor fizice :-;c
calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare prevazuta la art. 457 alin . (1) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, si care se stabileste la 0,12% ~i se aplica asupra valorii impozabile a
cladirii . Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea supra fe tei
construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu vaJoarea impozabila
corespullzatoare, exprimata in lei /m2, din tabelul prevazut Ja Cap. II , art.457 alin. (2) din Codul

fi scal, tabel prevazut la punctul.I din anexa nr.l care face parte integranta din prez nta hotarar .
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza cu coeficientul de coreqie pe zone, care pentru comuna
CIRLlGELE este de 1,10 (Rangul IV , Zona A).
1. Tn cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea
valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la punctul.l din anexa nr .l va loarea
impozabila cea rnai mare corespunzatoare rnaterialului cu ponderea cea mai mare.
2.

Suprafata construita desfa~urata a unei cladiri se determina prin insumarea

suprafetelor seqiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor
situate la subsol sau la mansarda, excepti'md suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale
scarilor ~i teraselor neacoperite .
3.

Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul

exterior, atunci suprafata construita desfa~urata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei
util e a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
4. Tn cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere
fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel In care a fost
efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta aqiunea complexa care
cuprin de obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea
ce rin tei fundamentale de rezistenta mecanica ~i stabilitate, prin aqiuni de reconstr uire,
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum ~i, dupa caz, alte lucrari de
interventie pentru mentinerea, pe Tntreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte
fun damentale aplicabile construqiilor, conform legii, vizand, in principal, cre~terea performantei
energetice ~i a calitatii arhitectural -ambientale ~i funqionale a cladirii. Anul terminarii se
actualizeaza in conditiile Tn care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoa rea cla di rii
cre~te cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii exe cutarii lucrarilor.

(2) Impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice

1. Pentru cladirile nerezidentiale aflate In proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe ciadiri
se calculeaza prin aplicarea unei

cote de 1,2% asupra valorii

care poate fi :

a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5
ani anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de construqii, in cazul ciadirilor noi, construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in caz ul
ciadirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta .
2.

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice , utilizate pentru

activitati din domeniul agricol, impozitul pe ciadiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4%
asupra valorii impozabile a ciadirii.
3. Tn cazul in care valoarea ciadirii nu poate fi calculata conform prevederilor punctului 1,
impozitul se calculeaza prin aplicarea

cotei de 2%

asupra valorii impozabile determinat e

conform art.457 din Codul fiscal.
(3) Impozitul pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoa nelor fi zi ce
1. Tn 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 din Codul fical cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop
nerezidential, conform art.458 din Codul fiscal.

2. Tn cazulin care la adresa ciadirii este inregistrat un domiciliu fiscalia care nu se desfa~oara
nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art.457 din Codul fical.
3. Oaca suprafetele folosite in scop rezidential ~i cele folosite in scop nerezidential nu pot fi
evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli:
a) in cazulin care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscalia care nu se desfa~o ara
nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art.457 din Codul fical ;
b) in cazul in care la adresa ciadirii este inregistrat un domiciliu fiscalia care se desfa~oara
activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei ca re
desfa~oara activitatea economica, impoz itul pe ciadiri se calculeaza conform prevederilor art.458

din Cod ul fical.

(4) Impozitul pe cJadiri persoane juridice
1. Pentru ciadirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juri di ce,
impozitul/taxa pe ciadiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile
a ci ad iri i.
2. Pentru ciadirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice)
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5%, asupra valori i impozabile
a ciadirii.
3. Pentru ciadirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele jurid ice,
utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/ta xa pe ciadiri se calculeaza prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a ciadirii .
4. Tn cazul ciadirilor cu destinatie mixta aflate In proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determina prin Insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita In scop rezidential
conform punctului 1, cu impozitul calculat pentru suprafata folosita In scop nerezidential,
conform punctului 2 sau 3.
5. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe ciadiri) valoarea impozabila a ciadirilor aflate In
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreaza impozitul/taxa ~i poate fi :
a) ultima valoare impozabila Inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate In vigoare la data evaluarii;
c) valoarea finala a lucrarilor de construqii, In cazul ciadirilor noi, construite In cursul anului
fiscal anterior;
d) valoarea ciadirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul
ciadirilor dobandite In cursul anului fiscal anterior;
e) In cazul ciadirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultata dintr-un raport de evaluare Intocmit de un evaluator autorizat In conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
f) in cazul ciadirilor pentru care se datoreaza taxa pe ciadiri, valoarea Inscrisa in contabilitatea
proprietarului

ciadirii

~i

comunicata

concesionarului,

locatarului,

titularului

dreptului

de

administrare sau de folosinta, dupa caz .
6. Valoarea impozabila a ciadirii se actualizeaza

0

data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare

a ciadirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate In vigoare la data evaluarii.
7. Prevederile punctului 6 nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fata de care a
fost pronuntata

0

hotarare definitiva de decian~are a procedurii falimentului.

8, Tn cazulin care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii Tn ultimii 3
ani anteriori anului de referinta, cot a impozitului/taxei pe cladiri este 5%,
9, Tn cazulin care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a actualizat
valoarea impozabila in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea
stabilita conform punctului 1 sau 2, dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii,
(5) Deciararea, dobandirea, instrainarea ~i modificarea cladirilor
1, Impozitul pe cladiri este datorat pentru Tntregul an fiscal de persoana care are in prop r ietate
cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior,
2, Tn cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are
obl igatia sa depuna

0

declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se

afla cladirea, in term en de 30 de zile de la data dobandirii ~i datoreaza impozit pe cla diri i nce pand
cu data de 1 ianuarie a anului urmator,
3, Pentru cladirile nou-construite, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:
a) pentru cladirile executate integral Tnainte de expirarea termenului prevazut In autorizatia de
construire, data Intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data
terminarii efective a lucrarilor;
b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din
aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie In termenul prevazut de lege;
c) pentru cladirile ale caror lucrari de construqii nu au fost finalizate la termenul prevazut Tn
autorizatia de construire ~i pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in
co nditiile legii, la data expirarii acestui termen ~i numai pentru suprafata construita desfa~urata
care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti ~i acoperi~, Procesul
verbal de receptie se Tntocme~te la data expirarii termenului prevazut Tn autorizatia de
construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum ~i suprafata construita desfa~urata Tn
raport cu care se

stabile~te

impozitul pe cladiri,

4, Declararea cladirilor in vederea impunerii
administratiei publice locale reprezinta

0

~I

Inscrierea acestora In evidentele autorit ati lo r

obligatie legala a contribuabililor care detin in

proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire,
5. Tn cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui an
fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra cladirii la
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului Tn care se Tnstraineaza.
6. Tn cazul extinderii, Tmbunatatirii, desfiintarii partiale sau al altor modificari ad use unei cladiri
existente, inclusiv schimbarea integrala sau partiala a folosintei, precum ~i In cazul reeva lu arii
unei cladiri, care determina cre~terea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligatia sa
depuna

0

noua declaratie de impunere la organul fiscal local Tn a carui raza teritoriala de

competenta se afla cladirea, in term en de 30 de zile de la data modificarii respective ~i datoreaza
impozitul pe cladiri determinat Tn noile conditii Tncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
7, Tn cazul desfiintarii unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna

0

noua declaratie de

impunere la organul fiscal local In a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, Tn
term en de 30 de zile de la data demolarii sau distrugerii ~i Tnceteaza sa datoreze impoz:tul
Tncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, inclusiv Tn cazul cladirilor pentru care nu s-a
eliberat autorizatie de desfiintare,
8. Daca Tncadrarea cladirii in funqie de rangul localitatii ~i zona se modifica in cursul unui an
sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe cladiri,
impozitul se calculeaza conform noii situatii Tncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

9. Tn cazul cladirilor la care se constata diferente Intre suprafetele inscrise In actele de
proprietate ~i situatia reala rezultata din masuratorile executate In conditiile Legii cadastrului ~i a
publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pentru
determinarea sarcinii fiscale se au In vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite
prin lucrari de cadastru . Datele rezultate din lucrarile de cadastru se Inscriu In evidentele fiscale,
In registrul agricol, precum ~i in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situa t ii
incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui In care se Inregistreaza la organul fiscal
locallucrarea de cadastru, ca anexa la declaratia fiscala.
10. Tn cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe Intreaga durata
a acestui a se aplica urmatoarele reguli :
a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator
celui In care a fost incheiat contractul;
b) In cazul incetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator,
Incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator Incheierii procesului-verbal de predare a bunului
sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului In posesia locatorului ca ur mare a
rezilierii contractu lui de leasing;
c) atat locatorul, cat ~i locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal loca l In
a carui raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data finalizarii
contractului de leasing sau a Incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor
documente similare care atesta intra rea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractu lui de leasing Insotita de

0

copie a acestor documente.

11. Taxa pe cladiri se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constit uie
dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. Tn cazul contractelor care prev:3d
perioade mai mici de un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a
transmis dreptul de concesiune, Inchiriere, administrare ori folosinta.
12. Persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna

0

declaratie la organul f iscal

local In a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii
urmatoare celei In care intra in vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiu ne,
Inch iriere, administrare ori folosinta, la care anexeaza

0

copie a acestui contract .

13. Tn cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe cladiri datorate, persoana care
datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna

0

declaratie la organul fiscal local In a carui raza

teritoriala de competenta se afla cladirea, pan a la data de 25 a lunii urmatoare celei In care s-a
Inregistrat situatia re spectiva.
14. Declararea cI§dirilor in scop fiscal nu este conditionat§ de Inregistrarea acestor imobile la
ofici ile de cadastru ~ i publicitate imobiliara.
15. Depunerea declaratiilor fiscale reprezint§

0

obligatie ~i in cazul persoanelor care beneficiaza

de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cladiri.
(6) Plata impozitului/taxei

1. Impozitul pe cladiri se plate~te anual, In doua rate egale, pana la datele de 31 martie ~i 30
septembrie, inclusiv.
2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cI§diri, datorat pentru Intregul an de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda

0

bonificatie de 10%.

3. Impozitul pe cladiri, datorat aceluia~i buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei
inclusiv, se

plate~te

integral pan a la primul termen de plata.

4. Tn cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza
aceleia ~ i unitati administrativ-teritoriale, prevederile punctului 2 si 3 se refera la impozitul pe

cladiri cumulat.
5. Taxa pe cladiri se plate~te lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare ori folosinta.
Art.3 Impozitul/taxa pe teren
(1) Impozituljtaxa pe teren se stabile~te luand in calcul suprafata terenului, rangul
localitatii i n care este amplasat terenul ~i zona ~ijsau categoria de folosinta a terenului, conform
incadrarii facute de consiliullocal, dupa cum urmeaza:
a) Tn cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de
folosinta terenuri cu construqii, precum ~i terenulinregistrat in registrul agricol la alta categorie
2
de folosinta decat cea de terenuri cu construqii in suprafata de pana la 400 m , inclusiv,
impozituljtaxa pe teren se stabile~te prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare,
cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de la Cap.II, art.465 alin.(2) din Codul fiscal, Tabel
prevazut la punctulll din anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
b) Tn cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricolla alta categorie de
2
folosinta decat cea de terenuri cu construqii, pentru suprafata care depa~e~te 400 m ,
impozituljtaxa pe teren se stabile~te prin i'nmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare,
cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de la Cap .ll, art.465 alin .(4) din Codu l f is cal, Tabel
prevazut la punctul III din anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. Suma
stabilita se inmulte~te cu coeficientul de corectie corespunzator rangului IVai comu nei
CIRLIGELE care este egal cu 1,10.
Ca exceptie in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul am pla at in
intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu
construqii, impozituljtaxa pe teren se calculeaza conform prevederilor lit c) numai dad
Tndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. au prevazut Tn statut, ca obiect de activitate, agricultura;
2. au inregistrate Tn evidenta contabila venituri ~i cheltuieli din desfa~urarea obiectului de activitate
prevazut la punctull;
c) Tn cazul unui teren amplasat in extravilan, impozituljtaxa pe teren se stabile~te prin
inmultirea suprafetei terenului , exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabel ul de
la Cap . II, art.465 alin (7) din Codul fiscal prevazut la punctul IV din anexa 1, la care se adauga 0
cota aditionala de 10% in baza art . 489 alin.(l) din Codul fiscal, anexa care face parte integranta
din prezenta hotarare, Tnmultita cu coeficientul de coreqie corespunzator rangului IVai comunei
CIRLIGELE, respectiv: 1,10 zona A.
(2) Declararea ~i datorarea impozitului ~i a taxei pe teren
1. Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are Tn proprietate
terenulla data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
2. Tn cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna

0

noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se
afla terenul, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, ~i datoreaza impozit pe teren Tncepand
cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
3. Tn cazulin care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal ,
impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului la data de
31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.

4. Daca Tncadrarea terenului Tn funqie de rangul localitatii ~i zona se modifica Tn cursul unu i an
sau Tn cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren,
impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
5. Tn cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului, proprietarul acestuia are obligatia sa
depuna

0

noua declaratie de impunere la organul fiscal local In a caru i raza teritoriala de

competenta se afla terenul, Tn termen de 30 de zile de la data modificarii folosintei, ~i datoreaza
impozitul pe teren conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
6. Tn cazul terenurilor la care se constata diferente Intre suprafetele Tnscrise In actele de
proprietate

~i

situatia reala rezultata din masuratorile executate Tn conditiile Legii nr. 7/1996,

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au In
vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele
rezultate din lucrarile de cadastru se Inscriu In evidentele fiscale, Tn registrul agricol, precum ~i Tn
cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii Incepand cu data de 1 ianuarie a
anu lu i urmator celui Tn care se inregistreaza la organul fiscal local lucrarea respectiva, ca anexa la
deciaratia fiscala.
7. Tn cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe Tntreaga durata a
acestuia se aplica urmatoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datoreaza de locatar, Tncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator
cel ui In care a fost Tncheiat contractu I;
b) In cazul Tn care contractul de leasing financiar Inceteaza altfel decat prin ajungerea la
scadenta, impozitul pe teren se datoreaza de locator, Incepand cu data de 1 ianuarie a anului
urmator celui Tn care terenul a fost predat locatorului prin Tncheierea procesului-verbal de
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intra rea bunului Tn posesia
locatorului ca urmare a rezilierii contractu lui de leasing;
c) at at locatorul, cat ~i locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in
a carui raza de competenta se afla terenul, Tn termen de 30 de zile de la data finalizarii
contractului de leasing sau a Incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor
documente similare care atesta intra rea bunului In posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing insotita de

0

copie a acestor documente .

8. Taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul
de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. Tn cazul contractelor care prevad perioade
mai mici de un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis
dreptul de concesiune, Tnchiriere, administrare ori folosinta .
9. Persoana care datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna

0

declaratie la organul fiscal

local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, pan a la data de 25 a lunii urmatoa re
celei Tn care intra In vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, Inchiriere,
administrare ori folosinta, la care anexeaza

0

copie a acestui contract.

10. Tn cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe teren datorate, persoana care
datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna

0

declaratie la organul fiscal local Tn a carui raza

teritoriala de competenta se afla terenul , pana la data de 25 a lunii urmatoare celei Tn care s-a
inregistrat situatia respectiva.
11. Deciararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor terenuri la
oficiile de cadastru

~i

publicitate imobiliara .

12. Depunerea deciaratiilor fiscale reprezinta

0

obligatie ~i in cazul persoanelor care beneficiaza

de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren .

(3) Plata impozitului ~i a taxei pe teren

1. Impozitul pe teren se plate~te anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie $i 30
septembrie inclusiv.
2.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre

contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda

0

bonificatie de

10%, stabilita prin hotarare a consiliului local .
3.

Impozitul pe teren, datorat aceluia$i buget local de catre contribuabili, persoane fizice ~i

juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plate$te integral pan a la primul termen de plata.
4. Tn cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza
aceleia$i unitati administrativ-teritoriale, prevederile punctului 2 ~i 3 se refera la impozitul pe
teren cumulat .
5. Taxa pe teren se plate~te lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada
de valabilitate a contractului

prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere,

administrare ori folosinta.
Art.4 Impozitul pe mijloacele de transport

(1)
transport.

Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in funqie de tipul mijlocului de

a)

Tn cazul miJloacelor de transport cu tractiune mecanica, impozitul pe mijlocul de
transport se calculeaza Tn funqie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei
3
grupe de 200 cm sau fraqiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul prevazu t la
Cap .II, art.470 alin.(2) din Codul fiscal, la care se adauga 0 cota aditionala de 5% in baza art. 489
alin.(l) din Codul fiscal, tabel prevazut la punctul V din anexa nr.1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.
b)
Tn cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 60% .
c)
Tn cazul unui ata~, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul
pe ntru motocicletele respective .
d)
Tn cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala
sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzatoare din tabelul prevazut la Cap.lI, art.470 alin.(5) din Codul fiscalia care se adauga 0
cota aditionala de 5% in baza art. 489 alin.(l) din Codul fiscal, tabel prevazut la punctul VI din
anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
e)
Tn cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier,
de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelu l prevazut la
Cap.ll, art.470 alin.(6) din Codul fiscalia care se adauga 0 cota aditionala de 5% in baza art . 489
alin.(l) din Codul fiscal, tabel prevazut la punctul VII din anexa nr.1 care face parte integranta din
prezenta hotarare .
f)
Tn cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinatie de autovehicule prevazuta la punctual VII, impozitul pe mijloacele de transport este
egala cu suma corespunzatoare din din tabelul prevazut la Cap.II, art.470 alin.(7) din Codul fiscal
la care se adauga 0 cota aditionala de 5% in baza art. 489 alin.(l) din Codul fiscal, tabel prevazut
la punctul VIII din anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
g)
Tn cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este
egal cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut la Cap.lI, art.470 alin.(8) din Codul fiscalia
care se adauga 0 cot a aditionala de 5% in baza art . 489 alin.(l) din Codul fiscal, tabel prevazut la
punctullX din anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2)
Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de
transport se stabile~te prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie
sau un alt document similar.

(3)

Declararea ~i 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.
Tn cazul dobandirii unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul acestuia are
obligatia sa depuna 0 declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in term en de 30 de zile de la data dobandirii, ~i
datoreaza impozit pe mijloacele de transport Incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator
inmatricu larii sau inregistrarii mijlocului de transport.
3.
Tn cazulin care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul
datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii
acestuia in Romania.
4.
Tn cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligatia sa
depuna 0 declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta i~i are domiciliul,
sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, ~i inceteaza sa
datoreze impozitulincepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
5.
Tn 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 I~i are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile, inclusiv, de
la modificarea survenita , ~i datoreaza impozitul pe mijloacele de transport stabilit in nolle conditii
incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
6.
Tn cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
i ntreaga 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 contractu lui de leasing financiar, pana la

sfar~itul

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 intra rea bunului
In posesia locatarului, insotita de

0

copie a acestor documente;

c) la incetarea contractului de leasing, atat locatarul, cat ~i 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 0 copie a acestor documente .
7.
Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta 0 obligatie ~i In cazul persoanelor care
beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.
(4) Plata impozitului

1.
Impozitul pe mijlocul de transport se plate~te anual, in doua rate ega Ie, pana la datele de
31 martie ~i 30 septembrie inclusiv.
2.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru Intregul
an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inC!usiv, se acorda 0
bonificatie de 10%. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluia~i buget local de catre
contribuabili, persoane fizice ~i juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plate~te integral pana la
primul termen de plata. Tn cazulin care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de
transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleia~i unitati administrativ
teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora .
Art.S Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor ~i a autorizatiilor
(1) - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire ~i a altor
avize

~i

autorizatii

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, Tn mediul urban, este egala cu suma stabilita
conform tabelului prevazut la Cap.ll, art.474 alin.(l) din Codul fiscal majorata cu 10% in baza art.
489 alin.(l) din Codul fiscal, tabel prevazut la punctul X din anexa nr.l care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru

0

zona rurala este egala cu 50% di n taxa

stabilita pentru mediul urban .
2. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
3. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism

~i

amenajarea

teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se
stabile~te

de consiliullocalin suma de 15 lei .

4. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru

cladire rezidentiala sau cladire

0

anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de construqii.
5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte construqii decat cele mentionate
la punctual 4 este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de construqie, inclusiv valoarea
instalatiilor aferente.
6. Pentru taxele prevazute la punctele 4 si 5 stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de
construqie se aplica urmatoarele reguli:
a) taxa datorata se stabile~te pe baza valorii lucrarilor de construqie declarate de persoana
care so/icita autorizatia ~i se plate~te inainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxa prevazuta la alin. (4), valoarea rea/a a lucrari/or de construqie nu poate fi ma i
mica decM va/oarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 457 din Codul fiscal;
c) in term en de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de construqie, dar nu mai tarziu de 15 zile
de la data /a care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa
depuna

0

declaratie privind va/oarea lucrarilor de construqie /a compartimentul de specialitate al

autoritatii administratiei pub/ice locale;
d) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de /a data /a care se depune situatia finala privind valoarea
lucrarilor de construqii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale
are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a /ucrarilor de construqie;
e) pana i"n cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita
orice diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice diferenta de
taxa care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale .
7. Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
8. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei construqii este
egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri,
aferenta partii desfiintate.
9. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrari/or de cercetare ~i
prospectare a terenuri/or in etapa efectuarii studiilor geotehnice ~i a studiilor privind ridicarile
topografice, sondele de gaze, petrol ~i alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de
prospeqiune ~i explorare ~i se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati de teren ce
vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje ~i excavari cu

0

valoare de 14 lei.

10. Tn termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare ~i prospectare, contribuabilii au
obligatia sa declare suprafata efectiv afectata de foraje sau excavari, iar in cazulin care aceasta

difera de cea pentru care a fost emisa anterior

0

autorizatie, taxa aferenta se regularizeaza astfel

In cat sa reflecte su p rafata efectiv afectata.
11. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de ~antier in
vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala
cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de ~antier.
12. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori
campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie .

13. Taxa pentru autorizarea amplasarii de

chio~curi ,

containere, tonete, cabine, spatii de

expunere, corpuri ~i panouri de afi~aj, firme ~i reclame situate pe caile ~i In spatiile publice este
de 8 lei, pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.
14. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri

~i bran~amente

la retele

publice de apa, canalizare, gaze, term ice, energie electrica, telefonie ~i televiziune prin cablu se
stabile~te

15.

de consiliullocal ~i este de 13 lei, pentru fiecare racord.

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala ~i adresa se stabile~te de

catre consiliile locale In suma de 9 lei.
Art.6 Taxa pentru eliberarea

autoriza~iilor

pentru

desfa~urarea

unor

activita~i

(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare este de 20 le i.
(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator este de 25 lei iar taxa pentru eliberarea

carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 35 lei. Contravaloarea
formularelor intra in taxa.
(3) Persoanele a caror activitate este inregistrata In grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri ~i alte
activitati de servire a bauturilor ~i 932 - Alte activitati recreative ~i distractive potrivit Clasificarii
activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul pre~edintelui Institutului
National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia
nationala - CAEN, datoreaza bugetului local al comunei in a carei raza administrativ-teritoriala se
desfa~oara activitatea, 0 taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfa~urarea

activitatii de alimentatie publica, In functie de suprafata aferenta activitatilor respective, in suma
de:
a) 500 lei, pentru

0

b) 4.100 lei pentru

suprafata de pana la 500 m
0

2
,

inclusiv;

suprafata mai mare de 500 m

2

.

(4) Autorizatia privind desfa~urarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care persoana
Indepline~te

conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul In a carui raza de

competenta se afla sediul sau punctul de lucru.
Art.7 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama ~i publicitate
(1) Taxa pentru servicii de reclama ~i publicitate, se plate~te la bugetul local al unitatii
administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza serviciile de reclama ~i publicitate si se
calculeaza prin aplicarea cotei de 2% la valoarea serviciilor de reclama ~i publicitate .
(2) Valoarea serviciilor de reclama ~i publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a
fi obtinuta pentru serviciile de reclama ~i publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.
(3) Taxa pentru servicii de reclama ~i publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de
10 a lunii urmatoare celei In care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama ~i
publicitate.

Art.8

Taxa pentru afi~aj in scop de reclama ~i publicitate

(1) Valoarea taxei pentru afi~aj in scop de reclama ~i publicitate se calculeaza anual prin

inmultirea numarului de metri patrati sau a fraqiunii de metru patrat a suprafetei afi~ajului
pentru reclama sau publicitate cu sum a stabilita de consiliullocal, astfel:
a) in cazul unui afi~aj situat in locul in care persoana deruleaza

0

activitate economica, suma

este de 32 lei;
b) in cazul oricarui altui panou, afi~aj sau oricarei altei structuri de afi~aj pentru reclama ~i
publicitate, suma este de 23 lei.

(2) Taxa pentru afi~aj in scop de reclama ~i publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numa ru l
de lun i sau fraqiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afi~eaza in scop de reclama ~i
publicitate.

(3) Taxa pentru afi~ajul in scop de reclama ~i publicitate se plate~te anual, In doua rate ega Ie,
pana la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afi~ajulin scop de reclama ~i
publicitate, datorata aceluia~i buget local de catre contribuabili, persoane fizice ~i juridice, de
pana la 50 lei inclusiv, se plate~te integral pana la primul termen de plata .

(4) Persoanele care datoreaza taxa pentru afi~aj In scop de reclama ~i publicitate sunt obligate sa
depuna

0

declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale

in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afi~aj .
Art.9 Impozitul pe spectacole
(1) Impozitul pe spectacole se plate~te la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale In raza

careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva si
se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare

~i

a

abonamentelor.

(2) (ota de impozit este urmatoarea:
a) 1,5%, pentru

spectacolul de teatru , balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta

manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competitie sportiva interna sau internationala;
b) 3% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).

(3) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele
plihite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat In
vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.

(4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentu l arti co l
au obligatia de:
a) a inregistra biletele de intrare ~i/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale care i~i exercita autoritatea asupra locului unde are loc
spectacolul;
b) a anunta tarifele pentru spectacol Tn locul unde este programat sa aiba loc spectacol ul,
precum ~i In orice alt loc in care se vand bilete de intrare ~i/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare ~i/sau abonamente ~i de a nu Incasa sume care
depa~esc

tarifele precizate pe biletele de intrare ~i/sau abonamente;

d) a emite un bilet de intrare ~i/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale, documentele justificative privind calculul ~i plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, Inregistrarea, avizarea, evidenta ~i
inventarul biletelor de intrare ~i a abonamentelor, care sunt precizate In normele elaborate in

comun de Ministerul Finantelor Publice ~i Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei
Pub lice, contrasemnate de Ministerul Culturii ~i Ministerul Tineretului ~i Sportului.
(5) Impozitul pe spectacole se plate~te lunar pfma la data de 10, inciusiv, a lunii urmatoare celei Tn
care a avut loc spectacolul.
(6) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune

0

declaraiie

la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita
pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul deciaratiei se precizeaza Tn normele
elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice ~i Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i
Administraiiei Publice.
(7) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculu l corect al
impozitului, depunerea la timp a declaratiei ~i plata la timp a impozitului.

Art.10 Taxe speciale
(1) Pentru funqionarea unor servicii publice locale create Tn interesul persoanelor fizice ~i
ju ridice, precum

~i

pentru promovarea turistica a localitatii, consiliul local adopta taxe spe ciale

conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice ~i juridice care beneficiaza de
serviciile oferite de institutia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de
organizare ~i funqionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze
prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu si se aplica de la data adoptarii
prezentei hotarari.

Art.ll Alte taxe locale
(1) Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice se stabileste la 25 lei/zi / persoana pentru
comertul ambulant stradal si la 80 lei/luna pentru comertul ambulant realizat Tn punct fix.
(2) Taxele se calculeaza ~i se platesc Tn conformitate cu urmatoarele proceduri:

a.Taxa pentru utilizarea temporarii a locurilor publice:
T axa pentru utilizarea temporara a loeurilor pubJiee pentru desfaeerea de bunuri $i servicii ee fae
obieetul eomeqului, 'in standuri situate de-a lungul drumurilor publiee, pe alei, trotuare $i aJte
1 curi publice, ocuparea terenurilor cu constructii provi zorii autorizate se stabilesc 'in funetie de
suprafata, numarul de z ile; Taxa se stabilqte In lei /mplzi $i se platqte antieipat.
Taxa pentru comertul ambulant se stabileste in leilzi.
(3) Taxa pentru Indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este In cuantum de 500

lei. Taxa se face venit la bugetul local.
(4)

Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea

planuri, detinute de consiliile locale, se
(5)

stabile~te 0

taxa de 30 de lei.

Tn cazul persoanelor fizice ~i juridice care Tncheie contracte de fiducie conform Codului civil ,

impozitele ~i taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate 'in cadrul operatiunii
de fiducie sunt platite de catre fiduciar la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale
unde sunt Tnregistrate bunurile care fac obiectul operatiunii de fiducie, Tncepand cu data de Tntai
a lunii urmatoare celei Tn care a fost Tncheiat contractu I de fiducie ,

Art.12 Sanctiuni
(1) Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari $i persoane
'imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatii administratiei publice
locale $i sunt stabilite in baza art.493 din Codul fiscal si sunt prevazute in anexa nr,3 care face
parte integranta din prezentul proiect de hotanlre.

(2) Contraventiilor Ii se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 180/2002, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau Tn termen de cel
mult 48 de ore de la data Tncheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comu nicarii
acestu ia, a jumatate din minimul amenzii.

Art,13 Taxele extrajudiciare de timbru prevazute de Legea nr.11711999, eu modiliearile $i
eompletarile ulterioare, exc1usiv eontravaloarea eheltuielilor efeetuate eu difuzarea timbrelor
fisc ale eonstituie venit la bugetul local si sunt prevazute in anexa or.4 care face parte ine tegranta
din prezentul proiect de hotarare.
Art,I4 Scutiri privind impozitulltaxa pe c1adiri
(I) Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri pentru eladirile prevazute la art.456 alin.(I) din
Codul fiscal.
(2)

Consiliullocal scuteste de impozit urmatoarele cladiri:
cladirile afectate de calamitati naturale pentru 0 perioada de 3 ani, Tncepand cu 1 ianuarie a
anului Tn care s-a produs evenimentul;
b) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii socia Ie de catre organizatii neguvernamentale ~i
Tntreprinderi socia Ie ca furnizori de servicii socia Ie;
c)
cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
(3) Impozitul pe cladirile aflate Tn proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt utilizate
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe 0 durata de cel mult 6 luni Tn cursul
unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica Tn anul fiscal urmator celui Tn care
este Tndeplinita aceasta conditie.

a)

Art,IS Scutiri privind impozitulJtaxa pe teren
(1) N u se datoreaza impozit/taxa pe leren pentru terenurile prevazute la art.464 alin. ( \ ) din
C odul fiscal.
(2)

Consiliullocal scuteste de impozit urmatoarele terenuri:
a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii

neguvernamentale

~i

Tntreprinderi sociale ca furnizori de servicii socia Ie;

b) terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara
scop lucrativ;
c) terenurile apartinand asociatiilor $i fundatiilor folosite exclusiv pentru activit atile
fara scop lucrativ;
d) terenurile afectate de calamiU~ti naturale, pentru

0

perioada de 2 ani;

(3) Scutirea de la plata impozitului/taxei se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator
celui Tn care persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe terenurile aflate Tn proprietatea persoanelor fizice $i juridice care sunt utilizate
pentru presta rea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe

0

durata de cel mult 6 luni Tn cursul

unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica Tn anul fiscal urmator celui Tn care
este Tndeplinita aceasta conditie .

Art.16 Scutiri privind impozitul pe mijloace de transport
(1) N u se datoreaza impozit pe mijloaeeJe de transport prevazute la a11.469 alin.(1) din Codul
fi scal.
Art,I7 Scutiri de la taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor ~i autorizatiilor
( 1) Nu se datoreaza taxa pentru eJiberarea certificatelor, avizelor $i autorizatiilor prevazu te la
art.476 alin.(l) din Codul fi scal.

Art.18 Seutiri de la taxa pentru servieiile de reclama ~i publieitate ~i taxa pentru afi~aj In
seop de reclama ~i publieitate
(1) Nu se datoreaza taxa pentru serviciile de reclama ~i publicitate ~i taxa pentru a fi~aj in scop
de rcclama ~i publicitate prevazute la art.4 79 din Codul fiscal.
Art.19 Seutiri de la impozitul pe speetaeole
(1) Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe
spectacole .

Art.20 Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu prevederile Codului fiscal si a altor acte
no:-mative in vigoare.
Art. 21 Anexele nr. 1-4 fae parte integranta din prezenta hotarare .
Art.22 Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand Cll 01 .0 1.2018 . ClI accea~i cla td J ~ i
inceteaza aplicabilitatea HCL nr_ 75 /2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2017 in comuna CIRLIGELE, eu modificarile si completarile ulterioare.
Art.23

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotari'jri se Incredinteaza : Primarul comunei

Cirl igele, judetul Vrancea ,Secretarul comunei Cirligele, judetul Vrancea, Compartimentul de
Impozite ~i Taxe Locale, Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului autorizari de
construqii, Compartimentul Agricol,din cadrul aparatului de specialitate a primarului com unei
Cirligele,judetul Vrancea .
Art.24 - (1) Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Cirligele, In
termenul prevazut de lege, primarului comunei Cirligele ?i prefectului judetului Vrancea ?i se
aduce la cuno?tinta publica prin afi?area la Primarie, In spatiul accesibil publicului, precum ?i pe
pagina de internet www.comunacirligele.ro .

(2) P rezenta hotarare se publica ~i la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit prevederilor al in.
(2) ~ i (3) art. 76 1 din Legea nr. 273/2006 privind fi nan!ele publice locale, CLl modificarile ~ i
completarile ulterioare.
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IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

I. Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei
construite desfa~urate a acesteia , exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila
2
corespunzatoare, exprimata In lei/m , din tabelul urmator:

Tipul cladirii

Valoarea impozabila
- lei/m
Cu instalatii de apa,
canalizare, electrice

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu

~i

2

-

Fara instalatii de
apa, canalizare,

incalzire (conditii

electrice sau

cumulative)

incalzire

1.000

600

300

200

200

175

125

75

75% din suma care s

75 % din suma

ar aplica cladirii

care s-ar aplica

pereti exteriori din caramida arsa sau din orice
alte materiale rezultate in urma unui tratament
termic ~i/sau chimic
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic ~i/sau chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau

cu pereti exteriori din caramida arsa sau din
orice alte materia Ie rezultate in urma unui
tratament termic ~i/sau chimic
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn,
din piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic ~i/sau chimic
E. Tn cazul contribuabilului care detine la aceea~i
adresa ind~peri amplasate la subsol, demisol
~i/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in

cladirii

oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.
A-D
F. Tn cazul contribuabilului care detine la aceea~i
adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol
~i/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat

cel de locuinta, Tn oricare dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit . A - 0

50% din suma care s

50% din suma

ar aplica cladirii

care s-ar aplica
cladirii

IMPOZITUL 51 TAXA PE TEREN
II. Tn cazul unui teren amplasat Tn intravilan, Tnregistrat Tn registrul agricol la categoria de
folosinta terenuri cu construqii, precum ~i terenulTnregistrat Tn registrul agricol la alta categorie
de folosinta decM cea de terenuri cu construqii Tn suprafata de pana la 400 m

2
,

inclusiv,

impozitul/taxa pe teren se stabile~te prin Tnmultirea suprafetei terenului, exprimata Tn hecta re ,
cu suma corespunzatoare prevazuta Tn urmatorul tabel:
-Lei/Ha-

Zona In cadrullocalitatii

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 20 18
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de
localit,Hi
IV

1200

A

III. Tn cazul unui teren amplasat Tn intravilan, Tnregistrat Tn registrul agricol la alta catego rie
2
de folosinta decat cea de terenuri cu construqii, pentru suprafata care depa~e~te 400 m ,
impozitul/taxa pe teren se stabile~te prin Tnmultirea suprafetei terenului, exprimata Tn hecta re ,
cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se Tnmulte~te cu coeficientul de
coreqie de 1,1 conform rangului localitatii.
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren prevazut mai sus, se folosesc sumele din tabelul
urmator, exprimate Tn lei pe hectar:

Nr.

Zona

crt.

Categoria de folosinta

A

1

Teren arabil

28

2

Pa~une

21

3

Faneata

21

4

Vie

46

5

Livada

53

6

Padure sau alt teren cu

28

vegetatie forestiera

7

Teren cu ape

15

8

Drumuri ~i cai ferate

0

9

Teren neproductiv

0

IV. In cazul unui teren amplasat Tn extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabile~te prin

inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in
urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie de 1,1 corespunzator rangului localitatii:

Nr.
crt.

Zona
Categoria de folosinta

Niveluri le ap1icabil e in anul fiscal 201 8
ZONAA

1

Teren cu construqii

34

2

Teren arabil

55

3

Pa~une

31

4

Faneata

31

5

Vie pe rod, alta decat cea

61

prevazuta la nr. crt. 5.1
5.1
6

Vie pana la intrarea pe rod

0

Livada pe rod, alta decat cea

62

prevazuta la nr. crt. 6.1
6. 1
7

Livada pan a la intrarea pe rod

0

Padure sau alt teren cu vegetatie

18

forestiera, cu exceptia celui
prevazut la nr. crt. 7.1
7. 1

Padure In varsta de pana la 20 de
ani

8

~i

0

padure cu rol de proteqie

Teren cu apa, altul decat cel cu

7

amenajari piscicole
8.1

Teren cu amenajari piscicole
~i

9

Drumuri

10

Teren neproductiv

37

cai ferate

0
0

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
V. Tn cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
3
calculeaza i n funqie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin Tnmultirea fiecarei grupe de 200 cm

sau fraqiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Nr.

Mijloace de transport cu traqiune

crt.

mecanica

3

Lei/200 cm sau fraqiune din
aceasta
3

I. Vehicule in matriculate (lei/200 cm sau fraqiune din aceasta)
1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri

~i

8

autoturisme cu capacitatea cilindrica de
pana la 1.600 cm
2

3

,

inclusiv

Motociclete, tricicluri ~i cvadricicluri cu
capacitatea cilindrica de peste 1.600 cm

3

9
3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica Intre

18

1.601 cm ~i 2.000 cm inclusiv
3

4

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica Intre

76

2.001 cm ~i 2.600 cm inclusiv
3

5

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre

151

2.601 cm ~i 3.000 cm inclusiv
3

3

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de
peste 3.001 cm

305

3

7

Autobuze, autocare, microbuze

25

8

Alte vehicule cu traqiune mecanica cu

32

masa totala maxima autorizata de pana la

12 tone, inclusiv
9

Tractoare inmatriculate

19
II. Vehicule inregistrate

1
1. 1

Vehicule cu capacitate cilindrica
Vehicule inregistrate cu capacitate
cilindrica < 4.800 cm

1.2

2

3

4

3

Vehicule inregistrate cu capacitate
cilindrica > 4.800 cm

lei/200 cm

6

3

Vehicule fara capacitate cilindrica

50 lei/an

evidentiata
Tn cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 60%.
Tn cazul unui ata~, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitu l pentru
motocicletele respective.

VI. Tn cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare
prevazuta in tabelul urmator:
Numarul de axe

~i

Impozitul

greutatea bruta Incarcata maxima admisa

(In lei/an)
Ax(e)

Alte

motor(oare)

sisteme de

cu sistem de

suspensie

suspensie

pentru

pneumatica

axele

sau

motoare

echivalentele
recunoscute
I

doua axe
1

0

140

140

385

385

543

543

1227

Masa de cel putin 18 tone

543

1227

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17

140

243

243

498

498

646

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13
tone

2

Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14
tone

3

Masa de cel putin 14 tone , dar mai mica de 15
tone

4

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18
tone

5

II

3 axe
1

tone
2

Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19
tone

3

Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21

tone
4

Masa de eel putin 21 tone, dar mai mica de 23

646

994

994

1546

994

1546

Masa de eel putin 26 tone

994

1546

Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25

646

654

654

1022

1022

1622

1622

2406

1622

2406

1622

2406

tone
5

Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25
tone

6

Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 26
tone

7
III

4 axe
1

tone
2

Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 27
tone

3

Masa de eel putin 27 tone, dar mai mica de 29
tone

4

Masa de eel putin 29 tone, dar mai mica de 31
tone

5

Masa de eel putin 31 tone, dar mai mica de 32
tone

6

Masa de eel putin 32 tone

Vll.ln eazul unei combinatii de autovehicule, un autovehieul artieulat sau tren rutier, de
transport de marfa eu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul
pe mijloaeele de transport este egal eu suma eorespunzatoare prevazuta In tabelul urmator :
Numarul de axe ~i greutatea bruta Ineareata maxima admisa

Impozitul
(In lei/an)
Ax(e)

Alte

motor(oare)

sisteme de

eu sistem de

suspensie

suspensie

pentru

pneumatiea

axele

sau

motoare

eehivalentele
reeunoseute
I

2 + 1 axe
1

Masa de eel putin 12 tone, dar mai mica de 14

0

0

0

0

0

63

63

144

144

336

tone
2

Masa de eel putin 14 tone, dar mai mica de 16
tone

3

lVlasa de eel putin 16 tone, dar mai mica de 18
tone

4

Masa de eel putin 18 tone, dar mai mica de 20
tone

5

Masa de eel putin 20 tone, dar mai mica de 22

tone
6

Masa de eel putin 22 tone, dar mai mica de 23

336

435

435

784

784

1376

784

1376

134

314

314

516

516

757

757

915

915

1500

1500

2083

2083

3163

2083

3163

2083

3163

1658

2307

2307

3153

2307

3153

1465

2034

2034

2813

2813

4161

2813

4161

834

1008

1008

1506

tone
7

Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25
tone

8

Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 28
tone

9

II

Masa de eel putin 28 tone

2 + 2 axe
1

Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25
tone

2

Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 26
tone

3

Masa de eel putin 26 tone, dar mai mica de 28
tone

4

Masa de eel putin 28 tone, dar mai mica de 29
tone

5

Masa de eel putin 29 tone, dar mai mica de 31
tone

6

Masa de eel putin 31 tone, dar mai mica de 33
tone

7

Masa de eel putin 33 tone, dar mai mica de 36
tone

8

Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38
tone

9
II I

Masa de eel putin 38 tone

2 + 3 axe
1

Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38
tone

2

Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40
tone

3
IV

Masa de eel putin 40 tone

3 + 2 axe
1

Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38
tone

2

Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40
tone

3

Masa de eel putin 40 tone, dar mai mica de 44
tone

4
V

Masa de eel putin 44 tone

3 + 3 axe
1

Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38
tone

2

Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40

tone
3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44

1506

2397

1506

2397

tone
4

Masa de cel putin 44 tone

VIII.
Tn cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (6), ta xa asupra mijlocului de transport este ega la
cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Masa totala maxima autorizata

Impozit
- lei 

a. Pana la 1 tona , inclusiv

9

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

36

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

55

d. Peste 5 tone

67

~.

IX. Tn cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Impozit

Mijlocul de transport pe ap a

- lei/an 1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit

~i

uz personal

22

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri

59

3. Barci cu motor

221

4. Nave de sport ~i agrement

1000

5. Scutere de apa

221

6. Remorchere ~i impingatoare:

X

a) pana la 500 (P, inclusiv

587

b) peste 500 (P ~i pana la 2000 (P, inclusiv

954

c) peste 2000 (P ~i pana la 4000 (P, inclusiv

1468

d) peste 4000 (P

2349

7. Va poare - pentru fiecare 1000 tdw sau fraqiune din acesta
8. (eamuri, ~Iepuri ~i barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de Tndlrcare pan a la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de Tncarcare de peste 1500 de tone

191

~i

pana la

191
294

3000 de tone, inclusiv
515

c) cu capacitatea de Tncarcare de peste 3000 de tone

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE
SI A ALTOR AVIZE SI AUTORIZATII

X.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbani sm, Tn mediul urban, este egala cu suma
stabilita conform tabelului urmator:
Suprafata pentru care se obtine
certificatul de urbanism

- lei -

a) pana la 150 m

2
,

inclusiv

7

b) intre 151 ~i 250

2
m ,

inclusiv

8

c) 7ntre 251 ~i 500

2
m ,

inclusiv

10

inclusiv

13

d) intre 501 ~i 750 m

2

,

e) intre 751 ~i 1.000 m
f) peste 1.000 m

2

,

inclusiv

2

15
15 + 0,01 lei/m

2

,

depa~e~te
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1.000 m

2
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TAXE SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2018
Nr.

Denumirea taxei speciale

Crt.
1

Taxa pentru Ingrijirea localitatii ~i

Nivelul stabilit al

Denumirea compartimentul ui

taxei speciale In anul

de specialitate care presteaza

2017( lei ron)

serviciul taxabil

50 lei/ an /gospodarie

Compartiment Conta bi litate

gospodarire comunala
2.

Taxa adeverinta rol agricol

10 lei/ adeverinta

Compartiment Contabilitat e

3.

Taxa eliberare certificat

10 lei/ certificatul

Compartiment Contabilitate

Inregistrare fiscala
4.

Taxa xerox

0,50 lei / pagina A4

Co m parti m ent Contabil itate

5.

Taxa identificare in arhiva a

10 lei/pagina A4

Serviciul pub lic de eli berare a

documentelor, copiere ~i

documentelor

legalizare conform legii nr.
544/2001
7.

Taxa inchiriere camin cultural

Caminul cult ural

1000 RON/nunti
700Iei/zi
cununii,botezuri
100 lei/zi-vesela
250 lei / zi ,Inchiriere
Sala Camin Cultural
pentru organizare
aniversari, onomastici

I

majorate

8.

150lei/zi

Referent cultura

20 lei/ act

Compartiment Contabilitate

15 lei/contract

Compartiment Agricol

120lei/cununie

Serviciul public de stare civila

Taxa eliberare adeverinta de stare

10 lei/ adeverinta

Compartiment Agri col

materiala

Gratuit pentru

Taxa inchieriere Sala de Festivitati
Blidari

9.

Taxa eliberare duplicat de pe
actele de stare civila pierdute,
distruse sau sustrase

10.

Taxa inregistrare contract de
arenda

1I.

Taxa oficiere casatorii in zilele de
sambata,duminica si sarbatori
legale

12.

adeverinte eliberate
in scop social

13.

Taxa eliberare atestat de

25 lei atestat

Compartiment Agricol

producator si carnet de

producc:itor ~i 35 de

comercializare

lei carnet de
comercializare

14.

Taxa detinere in proprietate

10 lei/ an

Compart iment Contabilitate

150 lei/an

Compartiment Contabilitate

10 lei/ plan

Birou Agricol

80 lei/ luna pent ru

Compartiment cont abilitate

mopede pana la 50 cm
15.

Taxa detinere in proprietate
tractoare agricole

16.

Taxa eliberare extras din planul
cadastral, pe ortofotoplan

17

Taxa efectuare comert stradal

punct fix, 25 lei/
persoana pentru
comert stradal
18.

Taxa detinere in proprietate

30 lei/ an

Compartiment Contabi litate

10 lei/ an

Compartiment Contab ilitate

50 lei

Birou Agricol

10 lei

Compartiment Conta bilit ate

50 lei

Compartiment Contabilitat e

50 lei

Compartiment Contabilitate

50 lei

Compartiment Contab ilit ate

remorci agricole
19.

Taxa detinere in proprietate
vehicole cu tractiune animala

20.

Taxa masurare la cerere terenuri si
constructii

21.

Taxa eliberare certificat de
inmatriculare

22.

Taxa oficiere casatorie de luni
pana vineri

23.

Taxa transcriere acte de stare
civila

24.

Taxa dispensa de termen la
casatorie

25.

Taxa inregistrare adoptie

30 lei

Compartiment contabilitate

26.

Eliberare de copii,conform cu

10 lei/ document

Compartiment Contabilitate

15 lei/ luna de

Compartiment Contabilitate

originalul, dupa certificate de
urbanism, autorizatie de
constructie, eliberate si existente
in arhiva

27.

Taxa salubrizare

gospodarie
8 lei/ luna pentru
persoanele singure
Se va sista debita rea
cu data de 1 a lunii
urmatoare dupa ce se
va prezenta un
contract de prestari
servicii cu

0

firma

specializata
28.

Taxa ridicare si transport gunoi

-Persoane juridice 25

Comparti m ent Cont abilitate

29.

menajer persoane juridice

lei! lunar

Taxe posta Ie

-Trimitere plic normal

Compartiment Contabilitate

- 2 leu/ plicul
- Trimitere plic cu
confirmare de primire

- 10 lei! plicul
30.

Taxa inchiriere buldoexcavator/

Compartiment Cont abilita t e

30 lei! ora

tractor de catre persoane fizice
sau juridice

- TAXE PENTRU ELiBERAREA CERTIFICATELOR DE ORICE FEL, ALTELE DECAT CELE
ELiBERATE DE IN5TANTE, MINI5TERULJU5TITIEI si LlBERTATILOR CETATENE5TI,
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CA5ATIE 51 JU5TITIE 51 NOTARI PUBLICI
PRECUM

1

~I

PENTRU ALTE 5ERVICII PRE5TATE DE UNELE IN5TITUTII PUBLICE

Eli berarea de catre organele publice centrale ~i locale de
alte autoritati publice, pecum si institutiide stat, care au in
exercitarea atributiilor lor, sunt indreptatite sa certifice
anumite situatii de fapt a certificatelor, adeverintelor

~i

oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau 0
situatie, cu exceptia actelor pentru care se plate~te 0 alta
taxa extrajudiciara de timbru mai mare
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SANCTIUNI

LlMITELE MINIME 51 MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PER50ANELOR FIZICE
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2017
-LE 1
Contraventia prevazuta la art.493 alin. (2) lit. a) se sanqioneaza cu amend a de la 70 lei
la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amenda de la 279 lei la 696 lei.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta ~i
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor ~i a biletelor de intrare la spectacole, constituie
contraventie ~i se sanqioneaza cu amenda de la 325 de lei la 1578 de lei
Necomun icarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute d e art.494
alin.(12) din codul fiscal in term en 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
L1 MITELE MINIME 51 MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PER50ANELOR JURIDICE
I n cazul persoanelor j uridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la
art. 493 alin.3 si 4 din Codul fiscal se m ajo reaza cu 300%.
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LEGEA NR.227 / 2015 PRIVIND CODUL FISCAL SCUTIRIIMPOZITE SI TAXE LOCALE
Art. 456. - (1) Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri pentru:
a) cladirile aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a u nitatilor
vadministrativ- teritoriale, cu excePtia incaperilor folosite pentru activitati economice sau
agrement, altele decat cele desfa~urate 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, confo rm
legi i, cu scopul de a intretine, dezvolta ~i ajuta institutii de cultura nationala, precum ~i de a
sustine actiuni cu caracter umanitar, social ~i cultural;
d) cladirile care, prin destinatie, constituie laca~uri de cult, apartinand cultelor religioase
recu n oscute oficial ~i asociatiilor religioase, precum ~i componentelor locale ale acestora, cu
exceptia Tncaperilor folosite pentru activitati economice;
e) cladirile funerare din cimitire ~i crematorii;
f) cladirile utilizate de unitatile ~i 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
~colarizare,

servirea meselor pentru pre~colari, elevi sau studenti ~i cazarea acestora, precum ~i

cladirile utilizate de catre cre~e, astfel cum sunt definite ~i functioneaza potrivit Legii nr.
263/2007 privind infiintarea, organizarea ~i functionarea cre~elor, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
g) cladirile unei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului
Educatiei ~i Cercetarii ~tiintifice sau a Ministerului Tineretului ~i Sportului, precum ~i
cladirile federatiilor sportive nationale, cu exceptia ind.'lperilor care sunt folosite pentru activitati
economice;
h) cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitat i
economice;
i) cladirile din parcurile industriale, parcurile ~tiintifice ~i tehnologice, precum ~i 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 ~i de interventii la apararea impotriva inundatiilor,
precum ~i cladirile din porturi ~i cele afectate canalelor navigabile ~i statiilor de pompare aferente
canalelor, cu exceptia Tncaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
k) cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri,
baraje ~i tuneluri ~i care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia
incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
I) cladirile aferente infrastructurii feroviare pub lice sau infrastructurii metroului;
m) cladirile Academiei Romane ~i ale fundatiilor proprii Tnfiintate 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;
0) cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje,

si lozuri ~i/sau patule pentru depozitarea ~i conservarea cerealelor, cu exceptia Tncaperilor care
sunt folosite pentru alte activitati economice;
p) cladirea folosita ca domiciliu ~i/sau alte cladiri aflate Tn proprietatea sau coproprietat ea
persoanelor prevazute la art. 2 lit. a}, c)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006
pentru recunoa~terea meritelor personalului armatei participant la aqiuni militare ~i acordarea
unor drepturi acestuia ~i urma~ilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007,
cu modificarile ~i completarile ulterioare;

q) cladirile aflate in domeniul public al statului ~i Tn administrarea Regiei Autonome
,,Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceptia Tncaperilor care sunt
folosite pentru activitati economice;
r) d'ld irile aflate In proprietatea sau coproprietatea veteran ilor de razboi, a vaduvelor de
razboi ~i a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
s) clad irea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevazute la art. 1 al Decretului-Iege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu Incepere de la 6 martie 1945, precu m ~i
celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
t) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat ~i a persoanelor incadrate in gradul I de invalid itate, respectiv a
reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat ~i ai minorilor incadrati in
gradull de invalid itate;
u) clad irile aflate in proprietatea organ izatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor
nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, precum ~i cele j'nchiriate, concesionate sau
primite in administrare ori Tn folosinta de acestea de la 0 institutie sau 0 autoritate publica, cu
exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
v) cladirile destinate serviciului de apostW'l ~i supralegalizare, cele destinate depozitarii ~i
administrarii arhivei, precum ~i cladirile afectate funqionarii Centrului National de
Administrare a Registrelor Nationale Notariale;

w) cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie.

(2) Consiliul local hotara~te sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cladiri
datorate pentru urmatoarele cladiri:
a) cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau
arheologice, muzee ori case memoria Ie;
b) cladiri pentru care s-a instituit un regim de proteqie, altele decat monumentele
istorice, amplasate in zone de proteqie ale monumentelor istorice ~i in zonele construite
protejate;
c) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii
neguvernamentale ~i intreprinderi sociale ca furnizori de servicii socia Ie;
d) cladirile afectate de calamitati naturale, pentru 0 perioada de pana la 5 ani, incepand
cu 1 ianuarie a anulu i In care s-a produs evenimentul .
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin. (2), se
aplica Incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune
documentele justificative.
4) Impozitul pe cladirile aflate Tn proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe 0 durata de cel mult 6 luni
in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui
in care este indep linita aceasta conditie.

Art. 464. - (1) 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 ~i ajuta institutii de cultura nationala, precum ~i de a sustine aqiuni cu caracter
umanitar, social ~i cultural;
d) terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute oficial ~i asociatiilor religioase,
precum ~ i componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru
activitati eco nomice;
e) terenurile apartinand cimitirelor ~i crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unitatile ~i institutiile de invatamant de stat, confesional sau
particular, autorizate sa funqioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafetelor care sunt
folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din
taxele de ~colarizare, servirea meselor pentru pre~colari, elevi sau studenti ~i cazarea
acestora, precum ~i cladirile utilizate de catre cre~e, astfel cum sunt definite ~i funqioneaza
potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificarile ~i 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 ~i statiile de pompare aferente
acestora, precum ~i terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului
privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiile de cadastru ~i 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 proteqie definite in lege, precum ~i terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol,
incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea
su p rafetei so lu lu i;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada
cat dureaza ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor ~i nu prin destinatia data sunt improprii pentru
agricultura sau silvicu Itura;
I) terenurile ocupate de autostri'izi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri
principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi ~i Drumuri Nationale din Romania
S.A., zonele de siguranta a acestora, precum ~i terenurile ocupate de piste ~i terenurile din jurul
p istelor reprezentand zone de siguranta;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precu m
~i cele ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ~tiintifice ~i tehnologice, precu m ~i cele
utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorulu i de stat;
0) terenurile aferente capacitatilor de produqie care sunt in sectorul pentru aparare cu
respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Romane ~i ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana,
i n calitate de fondator unic, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;
q) terenurile institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerulu i
Educatiei ~i Cercetarii ~tiintifice sau a Ministerului Tineretului ~i Sportului, cu exceptia terenuri lor
care sunt folo site pentru activitati economice;
r) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor
de razboi ~i avaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
5) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor preva zute la art. 1 din Decretul-Iege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
t) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau accentuat ~i a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate,
respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat ~i ai minorilor
incadratiin gradull 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 ~i completari le
ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostila ~i supralegalizare, cele destinate depozitarii
~i administrarii arhivei, precum ~iterenurile afectate funqionarii Centrului
National de Ad min istrare a Registrelor Nationale Notariale; reglementeaza procesul de
produqie lemnoasa, cele certificate, precum ~i 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 ~i cele 'inchiriate, concesionate sau
primite in administrare ori 'in folosinta de acestea de la 0 institutie sau 0 autoritate publica, cu
exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice.
Art. 469. - (1) Nu se datoreaza impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate 'in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi,
vaduvelor de razboi sau vaduvelor nerecasatorite ale veteran ilor de razboi, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilu lui;
b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invalid itate,
aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau
accentuat ~i ai minorilor incadrati in gradull de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport,
la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute
la art. 1 din Decretul-Iege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute
la art. 3 alin. (1) lit. b) ~i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
e) mijloacele de transport ale persoanelor jurid ice, care sunt utilizate pentru servicii de
transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara
unei localitati, daca tariful de transport este stabilit In conditii de transport public;
f) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;
g) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stu pilor In pastoral;
h) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii In situatii de urgenta;
i) mijloacele de transport ale institutiilor sau unitatilor care funqioneaza sub coordonarea
Ministerului Educatiei ~i Cercetarii 5tiintifice sau a Ministerului Tineretului ~i Sportului;
j) mijloacele de transport ale fundatiilorinfiintate prin testament constituite conform legii,
cu scopul de a intretine, dezvolta ~i ajuta institutii de cultura nationala, precum ~i de a sustine
aqiuni cu caracter umanitar, social ~i cultural;
k) mij loacele de transport ale organ izatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita
de servicii
socia Ie in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala ~i medicala, aSistenta,
ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare ~i reinsertie sociala pentru cop ii, familie, persoane cu
handicap, persoane varstnice, precum ~i pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile
legii;
I) autovehiculele aqionate electric;
m) autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marfa ~i care nu sunt utilizate In
folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
n) mijloacele de transport detinute de catre organizatiile cetatenilor apartinand
minoritatilor
nationale. (2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului pe
mijloacele de transport agricole utilizate efectiv'in domeniul agricol.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole
utilizate

efectiv in domeniul agricol, stabilita conform alin. (2), se aplica Incepand cu data de 1
ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.
Art. 476. - (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea eertifieatelor, avizelor ~i
autoriza\iilor urmatoarele:
a) certificate Ie, avizele ~i autorizatiile ai caror beneficiari sunt veterani de razboi, vaduve
de razboi
sau vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) certificate Ie, avizele ~i autorizatiile ai caror beneficiari sunt persoanele previ'izute la art.
1 din Decretul-Iege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
c) certificatele de urbanism ~i autorizatiile de construire pentru Ii'ica~uri de cult sau
co nstruqii- anexa;
d) certificatele de urbanism ~i autorizatiile de construire pentru dezvoltarea,
modernizarea sau
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statu lui;
e) certificate Ie de urbanism ~i autorizatiile de construire pentru lucrarile de interes public
national, judetean sau local;
f) certificatele de urbanism ~i autorizatiile de construire, dad beneficiarul constructiei este 0
instit utie publica;
g) autorizatiile de construire pentru autostrazile ~i caile ferate atribuite prin concesionare,
conform legii
h) certificatele de urbanism ~i autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este 0
institutie sau 0 unitate care funqioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei ~i Cercetarii
)tiintifice sau a Ministerului Tineretului ~i Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul construqiei este 0
f un datie Tnfiintata prin testament, constituita conform legii, cu scopul de a Tntretine, dezvolta ~i ajuta
inst itu tii de cultura nationala, precum ~i de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social ~i cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, dad beneficiarul construqiei este 0
orga nizatie care are ca unica activitate acordarea gratuita de servicii socia Ie In unitati specializate care
asigura gazduire, Tngrijire sociala ~i medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reab ilitare ~i
reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum ~i pentru alte
persoane aflate In dificultate, Tn conditiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, Tn cazul unei calamitati naturale.
Art. 479. - (1) Taxa pentru servieiile de rec/ama ~i publieitate ~i taxa pentru afi~aj I'n seop de
rec/ama ~i publicitate nu se aplica :

(1)
Institutiilor publice, Cll excePtia cazurilor cand aces tea fac reclama unor activitati
econom lce.
Taxa prevazuta In prezentul articol, denumita 111 continuare taxa pentrll afi~aj In scop de
(2)
reclama ~ i publicitate, nll se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afi~ajul sau structura de aLi ~ aj
un ei alt persoane, 'in acest caz taxa prevazuta la art. 477 fiind platita de aceasta ultima persoana.
(3)
Taxa pentru afi~aj In scop de reclama ~i publicitate nu se datoreaza pentru afi.;ele,
panourile sau alte mijloace de reclama ~i publicitate amplasate in interioml cladirilor.
Taxa pentnl afi~aj 'in scop de reclama ~i publicitate nu se aplica pentru panourile de
(4)
identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum ~i alte
informatii de utilitate publica ~i educationale.
(5)
Nu se datoreaza taxa pentm folosirea mijloacelor de reclama ~i publicitate pentru afi~ajllj
efectuat pe mijloacele de transport care nu sllnt destinate, prin constmctia lor, realizarii de reclama ~ i
publicitate.
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