ANEXA Nr . l.
la Hotararea nr. … / 2015
TABELUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE
ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2016
CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.227/2015 – CODUL FISCAL
CAPITOLUL I - IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
Art. 457.

VALOAREA IMPOZABILĂ
- lei/m2la clădirile rezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Tipul cladirii

NIVELURILE
APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2015

NIVELURILE
APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2016- cota aplicată 0,1%

Valoarea impozabila
- lei/mpCu instalatii de
apa, ca nalizare,
electrice, si
incalzire conditii
cumulative
0
A. Cladire cu cadre din beton
armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic
B. Cladire cu peretii exterior! Din
lemn, din piatra naturala, din
caramida nearsa, din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic

Valoarea impozabila
- lei/mp-

Fara instalatii
de apa, canalizare, electricitate
sau incalzire

Cu instalatii de
apa, ca nalizare,
electrice, si
incalzire conditii
cumulative

Fara instalatii
de apa, canalizare, electricitate
sau incalzire

1

2

1

2

968

574

1000

600

263

165

300

200

C. Cladire-anexa cu cadre din
beton armat sau 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 sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic
E.In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol, la demisol
si/sau la mansard, utilizate ca
locuina, in oricare dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit. A-D

165

148

65

98

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

200

125

175

75

75% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

75% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

75% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

75% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

50% din
Suma care
s-ar aplica
cladirii

50% din
Suma care
s-ar aplica
cladirii

50% din
Suma care
s-ar aplica
cladirii

50% din
Suma care
s-ar aplica
cladirii

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea prin înmulţirea cu
coeficientul de corecţie.
Localitatea Praid se incadrează în rang IV. zona D. – coeficientul de corectie 0,95
Localităţiile Ocna de Sus, Ocna de Jos în rang V zona C –coeficientul de corecție 0.95
Localitatea Becas în rang V zona D – coeficientul de corecție 0,9
Se aplica coeficientul de corectie:
Zona în cadrul localității Rangul localității
A
B
C
D

0
2,60
2,50
2,40
2,30

I
2,50
2,40
2,30
2,20

II
2,40
2,30
2,20
2,10

III
2,30
2,20
2,10
2,00

IV
1,10
1,05
1,00
0,95

V
1,05
1,00
0,95
0,90

* Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
În cazul clădirilor la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că
acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la
terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării
lucrărilor.

• Clădirile nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Art. 458. - (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote
cuprinse între 0,2 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.
Pentru clădirile nerezidențiale aflate în prorietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra
valorii impozabile determinate conform art. 457.

• Clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
Art. 459. - (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului
calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform

art. 458.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează
conform art. 457.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se
calculează conform art. 457;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile
sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

• Impozitul/taxa pe clădirile deţinute de persoanele juridice

Art. 460. - (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote cuprinse - între 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote cuprinse între 1% inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul
agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului
calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform
alin. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de
la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal
anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de
un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat
în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de
declanşare a procedurii falimentului.
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota
impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori
anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

• Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
Art. 461. - (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului
fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1
ianuarie a anului următor.
(3) Pentru clădirile nou - construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului - verbal de
recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat
prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are
elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul - verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului
prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte
impozitul pe clădiri.
(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie
legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine
dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială
a folosinţei, precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o
nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data
modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială
de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1
ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.
(8) Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care
conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate
în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea
sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se
înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.
(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii
procesului - verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în
termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului - verbal de predare a bunului sau a altor documente
similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
(11) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
(12) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află
clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.
(13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o
declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a
înregistrat situaţia respectivă.
(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a
taxei pe clădiri

Plata impozitului/taxei
Art. 462. - (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se
acordă o bonificaţie de 10%,
(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată.
(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ - teritoriale, prevederile alin.
(2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
(5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

• Scutiri
Art. 456. - (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru
activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu
finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de
cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi
componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor
pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit
Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi
Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în

materia ajutorului de stat;
j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la
apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea
acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care
sunt folosite pentru activităţi economice;
n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea
cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi
acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate
în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în
gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de
invaliditate;
u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele
închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care
sunt folosite pentru activităţi economice;
v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate
funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.

Se acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;
b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zona de protecție ale
monumetelor istorice și în zonele construite protejate
c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca
furnizori de servicii sociale;
d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
e) clădirile restituite potrivita articol 16 din Legea nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada de 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru
perioada pentru care prorietarul menține afectațiune de interes public.
f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor
bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată,
pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
h) Clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr.114/1996 republicată cu modifcările și
completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu OG
ne.19/1994, privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.82/1995, cu modificările și completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii,
scutirea de impozit nu se aplică noului prorietar al acestuia.
i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a
produs evenimentul;
j) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei
energetice, pe baza procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se
constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă
energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
k) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de
servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%.
Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în Registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții,
precum și terenul înrgistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de
400 m patrați, inclusiv, impozitul/txa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare din următorul tabel:
CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -TERENURI CU CONSTRUCTII
Art. 465 alin. (2)
Zona in
cadrul
localitatii

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2015 - lei/ha**)

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2016 - lei/ha**)

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati
0

I

II

III

IV

A
B

V

0

I

II

III

IV

V

-

C
D

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati

373
365

187

373
380

187

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în Registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum

și terenul înrgistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții pentru suprafața care
depășește 400 m patrațiimpozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare în tabelul următor, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător.
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan- altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru
suprafața care depășește 400 m2, se majorează conform art.489 cu un procent de 5%
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE
TERENURI CU CONSTRUCTII
Art. 465 alin. (3)
Nr. crt.

NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2015
lei/ha**)

Categoria
de folosinta
Zona
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada
Padure sau alt teren cu
Terenuri cu ape
Drumuri si cai ferate
Neproductiv

Zona A

X
X
X

Zona B

Zona C

X
X
X

20
16
16
30
37
21
X
X
X

NIVELURILE APLICABILE IN
ANUL FISCAL 2016
lei/ha**)

Zona D
16
14
14
20
29
16
X
X
X

Zona A

X
X

Zona B

X
X

Zona C

Zona D

20
16
16
30
37
21
8
X
X

16
14
14
20
29
16
0
X
X

Localităţiile Ocna de Sus, Ocna de Jos, Bucin se încadrează în . zona C.rang V
Localitatea Praid se ăncadrează în Zona D rang IV
Localitatea Becas se încadrează în Zona D rang V
Se aplica coeficientul de corectie
Pentru localitatea Praid : 1,10
Pentru localităţiile: Ocna de Sus, Ocna de Jos, Becas , Bucin 1,00

Ca excepţie de la prevederile alin. (2) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai
dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit.
a).

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
Art. 465 alin. (7)
Categoria de folosinta
Nr.
crt.
Zona

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2015
lei/ha**) / Zona
A

B

C

27

47
23
23

44
21
21

47
23
23

53

50

53

X

X

53

50

X

X

8

8

Teren cu constructii

27

2
3
4

Arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat cea prevazuta
la nr. crt. 5.1
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea
prevazuta la nr. crt. 6.1
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera cu exceptia celui prevazut
la nr . crt. 7 . 1
Padure in varsta de pana la 20 de ani
si padure cu rol de protectie
Teren cu apa, altul decat cel cu
amenajari piscicole
Teren cu amenajari
piscicole
Drumuri si cai ferate
Neproductiv

5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

X

X

X

X

D
23

1

5

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2016
lei/ha**)/ Zona

X

X

X

0
53

X

X

X

X
10

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

1

X

X

X

3

29

27

X
X

X
X

X
X

X
X

29
X
X

X
X

X
X

0
0

În cazul unui teren amplasat în extravilan , impozitul/taxa pe tere se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma

corîspinzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, înmulțită cu coeficientul de corecție corăspunzător după cum urmează:
Localitatea Praid. Rang IV- coeficient de corecție 1,1
Locakitățile Ocna de Sus, Ocna de Jos, Becas, Bucin Rang IV- coeficient de corecție 1

• Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren

Art. 466. - (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului
fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local
în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de
1 ianuarie a anului următor.
(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine
dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care
conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul
fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe
teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile
executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere
suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în
registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.
(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator,
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului - verbal de predare - primire a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen
de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului - verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care
atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
(8) Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
(9) Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află
terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare
ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.
(10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o
declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a
înregistrat situaţia respectivă.
(11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(12) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a
taxei pe teren.

* Plata impozitului şi a taxei pe teren
Art. 467. - (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului
respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral
până la primul termen de plată.
(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ - teritoriale, prevederile
alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.
(5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

• Scutiri
Art. 464. - (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ - teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru
activităţi economice sau agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu
finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia
suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;

f)

g)
h)

i)

j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)
v)
w)
x)

terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori
acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de
şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum
sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv
ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind
categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la
exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol,
încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;
terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor
reprezentând zone de siguranţă;
terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;
terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea
legislaţiei în materia ajutorului de stat;
terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor
care sunt folosite pentru activităţi economice;
terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului
Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de
război;
terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor
încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în
gradul I de invaliditate;
terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate
funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele
certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;
terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;

y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum
şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia
terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

Art.464 .alin.2 Se acordă scutirea de la impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; culte religioase
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru
care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; minorități naționale
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii
sociale;
e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
h) Terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de utilizare
i) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe
cheltuială proprie;
j) Suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care persoana depune documentele justificative.

(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu
caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal
următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)
Tipuri de autovehicule

NIVELURI STABILITE PE ANUL 2015
suma in lei pt.fiecare grupa de 200 cmc
sau fractiune din aceasta

I.

II.

NIVELURI APLICABILE ÎN
ANUL 2016
suma in lei pt.fiecare grupa de 200
cmc sau fractiune din aceasta

Vechicule înmatriculate (lei/200cm3 sau fracțiune din aceasta)

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1.600 cm3 inclusiv
2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

8

8

-

9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv

19

18

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc

74

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc

148

144

6. Autoturisme cu capacitatea cilindriea peste 3001 cmc

299

290

7 Autobuze, autocare, microbuze

25

24

8. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv,

31

30

9. Tractoare inmatriculate

19

18

III.

Vechicule înregistrate

1. Vechicule cu capacitate cilindrica

Lei/200 cm3

NIVELURI STABILITE PE ANUL
2016
Lei/200 cm3

NIVELURI STABILITE PE ANUL 2015

1.1.

Vechicule înregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3

2

2

1.2.

Vechicule înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3

4

4

52 lei/an

55 lei/an

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

Se reduce impozitul mijloacelor de transport hibride, cu 50%
In cazul unui ataș impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art.470 alin. 5
Numărul de axe și greutatea brută încărcată
maxim admisă

I
1
2
3
4
5

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

1
2
3
4
5
6
7

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

1
2
3
4
5
6

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

II

III

NIVELURI STABILITE ANUL 2015

NIVELURI STABILITE ANUL 2016

Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(are) cu sistem
Alte sisteme
de suspensie pneumatica sau de suspensie pentru
echivalentele recunoscute
axele motoare

Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(are) cu
Alte sisteme
sistem de suspensie
de suspensie pentru axele
pneumatica sau
motoare
echivalentele recunoscute

Vehicule cu două axe
0
137
137
378
378
533
533
1.204
533
1.204
Vehicule cu 3 axe
137
238
238
488
488
633
633
975
975
1.516
975
1.516
975
1.516
Vehicule cu 4 axe
633
642
642
1.002
1.002
1.591
1.591
2.360
1.591
2.360
1.591
2.360

0
133
367
517
517

133
367
517
1.169
1.169

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1.472
1.472
1.472

615
623
973
1.545
1.545
1.545

623
973
1.545
2.291
2.291
2.291

Combinaţii de autovehicuie (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totaiă maximă autorizată egaiă sau mai mare de 12 tone
Art. 470 alin. 6
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
NIVELURI STABILITE ANUL 2015
NIVELURI STABILITE ANUL 2016
maximă admisă
Impozitul
Impozitul
(în lei/an)
(în lei/an)
Ax(e) motor(are) cu sistem
Alte sisteme
Ax(e) motor(are) cu
Alte sisteme
de suspensie pneumatica sau de suspensie pentru axele
sistem de suspensie
de suspensie pentru axele
echivalentele recunoscute
motoare
pneumatica sau
motoare
echivalentele recunoscute
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

1
2
3

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

II

III

IV

Vehicule cu 2+1 axe
0
0
0
62
141
330
426
769
769
Vehicule cu 2+2 axe
132
308
506
743
897
1.472
2.044
2.044
2.044
Vehicule cu 2+3 axe
1.626
2.263
2.263
Vehicule cu 3+2 axe

0
0
62
141
330
426
769
1.349
1.349

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1.310
1.310

308
506
743
897
1.472
2.044
3.102
3.102
3.102

128
299
491
721
871
1.429
1.984
1.984
1.984

299
491
721
871
1.429
1.984
3.012
3.012
3.012

2.2263
3.076
3.076

1.579
2.197
2.197

2.197
2.986
2.986

1
2
3
4

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

1
2
3
4

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

V

1.437
1.995
2.759
2.759
Vehicule cu 3+3 axe
818
989
1.477
1.477

1.995
2.759
4.082
4.082

1.395
1.937
2.679
2.679

1.937
2.679
3.963
3.963

989
1.477
2.351
2.351

794
960
1.434
1.434

960
1.434
2.283
2.283

Remorci, semiremorci sau rulote
Art. 470 alin. 7
Masa totala maxima autorizata
a) Pana la 1 tona inclusiv
b) Peste 1 t, dar nu mai mult de 3 t
c) Peste 3 t, dar nu mai mult de 5 t
d) Peste 5 tone

NIVELURILE STABILITE PE ANUL 2015
Taxa, in lei
9
35
54
66

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2016
Impozitul, in lei
9
34
52
64

Capacitatea cilindtică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport,
prin factura de achiziție sau alt document similar.

• Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport
Art. 471. - (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui
mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data
înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.
(4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială
de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau
punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază
teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele

de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing
financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în
termen de 30 de zile de la data procesului - verbal de predare - primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia
locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;
c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de
30 de zile de la data încheierii procesului - verbal de predare - primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia
locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.
(7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe
mijloacele de transport.

* Plata impozitului
Art. 472. - (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a
anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10% .
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv,
se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care
impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ - teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport
cumulat al acestora.

• Scutiri
Art. 469. - (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale
veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu
handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor
încadraţi 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 Ialomiţei;
f) mijloacele de transport ale instituţiilor 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 localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii 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 intervenţii în situaţii de urgenţă;
k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a
Ministerului Tineretului şi Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de
cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură
găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
n) autovehiculele acţionate electric;
o) autovehiculele second - hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau
societate de leasing;
p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Se
acordă scutirea de plata
impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2),
se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
(2)

CAPITOLOL IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
Art. 474
alin. (1)

Taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism, in
mediul rural

NIVELDRILE STABILITE PENTRU ANUL 2015

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2016

Taxa, in lei

Taxa, in lei

3
4
5
6
7
7+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000
mp

3
3
3
6
7
7+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000
mp

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

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

Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea
certifica-tului de urbanism de catre comisia de
urbanism si amenajarea terito-riului, de catre
primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judetean

15

15

Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii de construire pentru o clădire
rezidenţială sau clădire - anexă

0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie

0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie

Suprafata pentru care se obtine certificatul de
urbanism
a) Pana la 150 mp inclusiv
b) Intre 151 si 250 mp inclusiv
c) Intre 251 si 500 mp inclusiv
d) Intre 501 si 750 mp inclusiv
e) Intre 751 si 1000 mp inclusiv
f) Peste 1.000 mp
Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea
unui certificat de urbanism

Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea
3% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie,
autorizaţiei de construire pentru alte
inclusiv instalaţiile aferente
construcţii decât cele menţionate la alin. (5)

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

Art. 474 alin (8) 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

Art. 474 alin (9) Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de desfiinţare, totală sau
parţială, a unei construcţii

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

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

Art. 474 alin (10) Taxa pentru eliberarea
autorizatiei de foraje sau excavari

8 pentru fiecare mp afectat

10 lei pentru fiecare mp afectat

Art. 474 alin (12) Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei necesare pentru lucrările de
organizare de şantier în vederea realizării
unei construcţii, care nu sunt incluse în altă
autorizaţie de construire,

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

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

Art. 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de amenajare de tabere de
corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri
Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea
amplasării de chioşcuri, containere, tonete,
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi
panouri de afişaj, firme şi reclame situate
pe căile şi în spaţiile publice
Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea
unei autorizatii privind lucrarile de racorduri
si bransamente la retele publice de apa,
canalizare, gaze, termice, energie electrica,
telefonie si televiziune prin cablu
Art. 474 alin. (16) ) Taxa pentru eliberarea
certifica-tului de nomenclatura stradala si
adresa

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie.

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

7 pentru fiecare mp de suprafata ocupata de
constructie

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

11 lei pentru fiecare racord

11 lei, pentru fiecare racord.

8

8

CAPITOLUL V. TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU A DESFĂSURAREA UNOR ACTIVITATATI
Art. 475 alin. ( 1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
sanitare de funcţionare
Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului
de producător, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol
Art. 475 alin. (3) Taxă pentru eliberarea/vizarea
anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii
de alimentaţie publică (561 - Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932
- Alte activităţi recreative şi distractive)

20

20

95 lei

80 lei

a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până
la 500 m2, inclusiv, după cu urmează:
- până la 50m2
500 lei
- între 50-100 m2
1000 lei
- între 100-200 m2
1500 lei
- între 200-300 m2
2500 lei
- între 300-500 m2
3500 lei
b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.
4000 lei

• Scutiri
Art. 476. - (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de
război;
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii - anexă;
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care
aparţin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform
legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită
de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi

reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile
legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.
Scutiri acordate de consiliu local:
a) lucrari de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea
nr.422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de prorietarii persoane fizice, care realizează integral sau parțial, aceste lucrări pe
cheltuiala prorie
b) lucrări destinate păstrării integrității fiziceși a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr.422/2001, republicată
cu modificările ulterioare, finațate de prorietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările
cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii
c) lucrări executate în condițiile OG nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitată în condițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modificările și completările ulterioare, lucrări în care se desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonată de administrația locală în
perioada derulării operațiunilor respective.
CAPITOLOL VI -TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
NIVELURILE APLICABILE PENTRU
NIVELURILE STABILITE PENTRU
ANUL FISCAL 2016
ANUL 2015
Art. 477 alin. 5. Cota taxei pentru serviciile de reclamă şi
publicitate
Art. 478 alin. (2) Taxa pentru afisaj in scop de reclamă si
publicitate
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana
deruleaza o activitate economica
b) in cazul oricarui alt panou,
afisaj sau structure de afisaj pentru reclama si publicitate

cota procentuală 3% din valoarea serviciilor de
reclamă şi publicitate
- lei/mp sau fractiune de mp -

cota procentuală 3%din valoarea serviciilor de
reclamă şi publicitate
- lei/mp sau fractiune de mp -

28

28 lei

20

20 lei

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
NIVELURILE STABILITE PENTRU
NIVELURILE APLICABILE PENTRU
ANUL 2015
ANUL FISCAL 2016
Art. 481 alin. (2)
Manifestarea artistica sau activitatea distractiva:
a) in cazul unui spectacol de teatru,
balet,operă,concert,prezentarea unui film, spectacol
de circ, orice competiție sportivă.
b) in cazul oricărei alte manifestări artistice decât
cele enumerate la lit.a

prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare/abonamentelor2%

5%

-prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare/abonamentelor2%

5%

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:
a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi
exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de
intrare şi/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau
abonamente;
d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi
plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor,
care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

* Scutiri
Art. 482. - Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

CAP VIII TAXE SPECIALE
Art.484 Taxe aflate în administrarea compartimentului de administrare a domeniului puclic şi privat al comunei Praid, taxe pentru dezvoltarea
turismului NIVELURILE STABILITE
NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL 2015
PENTRU ANUL FISCAL 2016
a. Taxă PSI
1. instituții și agenți economici, societăți comerciale, SRL-uri cu
personalitate juridică, intreprinderi familiare, intreprinderi individuale,
percum și persoanele fizice autorizate cu profil economic și comercial
2. intreprinderi familiale, intreprinderi individuale și persoanele fizice
autorizate cu profil turistic:
- până la 2 camere
- între 3-4 camere
- peste 4 camere
3. Gospodăriile populației
4. Case de vacanțe
b. Taxă pentru paza bunurilor publice și ale cetățenilor în comuna Praid
1. pentru locuitorii și deținătorii de imobile ( case de vacanță) construcții
cu excepția satului Bucin
2. instituții, agenți economici din comuna Praid din care:
- societăți comerciale cu personalitate juridică
- intreprinderi familiale, actuvutăți independente cu sediu fix și profil
economc și comercial

-

instituții.agențieconomici

150 lei/an/punct de lucru

150 lei/an/punct de lucru

25 lei/an
50 lei/an
100 lei/an
10 lei/an
50 lei/an

25 lei/an
50 lei/an
100 lei/an
10 lei/an
50 lei/an

20 lei/an/gospodărie

20 lei/an/gospodărie

200 lei/an/punct de lucru

200 lei/an/punct de lucru

160 lei/an/punt de lucru

160 lei/an/punt de lucru

c. Taxă specială Salină
- persoane fizice care vizitează, utilizează obiective turistice, de
tratament, în comuna Praid:
adulți
copii
d. Taxă piata
1. Pentru vânzarea produselor agricole de orice fel din
- trăsuri sau autoturisme
- remorici, auotcamioane
2. Pentru folosirea plartourilor.meselor, tarabelor și a altor spații din piață
și obor în vederea vânzării produselor agricole de fiecare mp:
- mese acoperite
- mese neacoperite
3. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din
exercitarea unei activități pe cont propriu, de fiecare mp/zi
4. Pentru ocuparea locurilor necesare vînzării obiectelor de ocazie, de
fiecare mp/zi
5. Pentru vânzarea obiectelor de ocazie din vehicule sau autovehicule
- din trăsuri sau și autoturisme
- din remorci, autocamioane
6. Pentru vânzări de animale, de fiecare anumal astfel:
- bovine și cabaline
7. Taxă pentru rezervarea locurilor și spațiilor comerciale (lei/an/mp)
Taxă pentru vânzare ambulantă pentru comercianți (lei/zi

1 lei/pers
1 lei/2 pers

1 lei/pers
1 lei/2 pers

5
10

5
10

5
3

5
3

5

5

5

5

5
10

5
10

3
50
20

3
50
20

Scutiri
Art. 485. - (1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele
persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi
Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
c) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională,
precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială
şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
e) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

CAP IX ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2015

NIVELURILE APLICABILE PENTRU
ANUL FISCAL 2016

Taxa, in lei/zi/mp

Taxa, in lei/zi/mp

1 lei/2 pers

1 lei/2 pers
10 lei/ mp.

2 lei
5 lei
100 lei

2 lei
5 lei
100 lei

3 lei
5 lei
100 lei

3 lei
5 lei
100 lei

3 lei
5 lei
50 lei

3 lei
5 lei
50 lei

Art. alin. (31) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă

500/ divorț

500/ divorț

Art. 486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau
de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale

32 lei

32 lei

Art. 486 alin. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice si pentru vizitarea
muzeelor, caselor memoriale, monumentelor
a. Taxă pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor
b.

Taxe pentru ocuparea temporară a locurilor publice

c. Taxe de parcare
1. autoturisme
- între 0-3 ore inclusiv
- peste trei ore ( până la ora 18)
- abonament pe un an
2. furgonete
- între 0-3 ore inclusiv
- peste trei ore ( până la ora 18)
- abonament pe un an
3. autobuze, autocamioane
- între 0-3 ore inclusiv
- peste trei ore ( până la ora 18)
4. Deblocare roți

e. Taxa pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării
din care:
- taxa de înregistrare
- contravaloare certificat de înregistrare
- contravaloare plăcuță cu nr.înregistrare mopede
- contravaloare plăcută la restul vehiculelor

7 lei
5 lei
15 lei
24 lei

7 lei
5 lei
15 lei
24 lei

50 lei

50 lei

25 lei

25 lei

Ordonanta 99/2000 art. alin 6 Taxa viza acord de functionare

Taxă pentru vizarea anuală a acordului de functionare
Taxă prelungire viza acord funcționare

SCUTIRI
Autoritățile deliberative pot acorda reduceru sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art.486 următoarelor persoane fizice sau
juridice:
a) Veteranii de război, văduvele de război și văduvele necăsătorite ale veteranilor de război
b) Persoaelor fizice prevăzute la art.1 din Decretul lege nr.118/1990, repiblicat, cu modificările și completările ulterioare
c) Instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau Ministerul Tineretului
Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice
d) Fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii prin testament, constituite conform legii, cu scopul de întreținere,
dezvolta și ajuta instituții de cultții de cultura rnațională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social sau cultural
e) Organizații care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unitățile specializate și reinserție socială pentru copil,
familie, persoane cu handicap, persoane vărstnice, precum și alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii

f)

Anexa nr.2 la HOTĂRÂREA
NR. ….. / 2015
SANCŢIUNI ȘI CONTRAVENȚII
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2016
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

Art. 493 a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5),
alin. (2) alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit.
c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).
Art. 493 (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la
alin.(3). (4) 696 lei.
(4) 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 325 lei la 1.578 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2016
Art. 493
alin. (5)

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

Anexa nr. 3 la HOTĂRÂREA NR. ……. / 2015
TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU, CONFORM O.U.G. Nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Extras din norma juridică

NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2015
X

NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2016
X

355+5% pentru ce depășește
5000 lei

355+5% pentru ce depășește
5000 lei.

d) între 25001 lei şi 50000 lei

1355 lei +3% pentru ce
depășește 25000 lei

1355 lei +3% pentru ce
depășește 25000 lei

e) între 50001 lei şi 250000 lei

2105 lei+2% pentru ce
depășește 250000 lei.

2105 lei+2% pentru ce
depășește 250000 lei.

f) peste 250000 lei

6105 lei + 1%pentru ce
depaseste 250000 lei

6105 lei + 1%pentru ce
depaseste 250000 lei

Art.3.- (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se
taxează astfel:
a) până la valoarea de 500 lei, inclusiv
8%, dar nu mai puțin de 20 lei 8%, dar nu mai puțin de 20 lei.
b) intre 501 lei si 5000 lei
40 lei+7% pentru ce depășește 40 lei+7% pentru ce depășește
500 lei.
500 lei.
c)
între 5001 lei şi 25000 lei

Art.4.- ) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi

Art.5.- Cererile în materia partajului judiciar
a) Stabilirea bunurilor supuse împărțelii
b)
c)
d)
e)

Stabilirea calitîții coproprietari și stabilirea cotei
Creanțe pe care coproprietarii le au uni față de alții
Cerere de raport
Cererea de reducțiune a liberalitățiilor excesive

f)

Cererile de partaj proriu -zis

taxa se va calcula în condiţiile taxa se va calcula în condiţiile
art. 2 alin. (1), la o valoare
art. 2 alin. (1), la o valoare
stabilită la 20 % din valoarea stabilită la 20 % din valoarea
bunului a cărui posesie se
bunului a cărui posesie se
solicită sau asupra căruia se
solicită sau asupra căruia se
solicită constituirea unei
solicită constituirea unei
servituti
servituti

x
3 % la valoarea masei
partajabile
50 lei/ coproprietari
3 % din valoarea creanțelor
3 % din valoarea bunurilor
3 % din valoarea părții de
rezervă
3 % la valoarea masei
partajabile

x
3 % la valoarea masei
partajabile
50 lei/ coproprietari
3 % din valoarea creanțelor
3 % din valoarea bunurilor
3 % din valoarea părții de
rezervă
3 % la valoarea masei
partajabile

Art.6.- cererile de valoare redusă

Se taxează cu 50 lei, dacă
Se taxează cu 50 lei, dacă
valoarea cererii nu depășește
valoarea cererii nu depășește
2000 lei, și cu 200 lei pentru
2000 lei, și cu 200 lei pentru
cereriile a căror valoare
cereriile a căror valoare
depășește 2000 lei
depășește 2000 lei
- ordonanța de plată
200 lei
200 lei
- cereri de evacuare
100 lei
100 lei
- cererile formulate pe cale de ordonanță președițiale care sunt - neevaluabile în bani
20 lei
20 lei
- evaluabile în bani
50 lei dacă valoarea nu
50 lei dacă valoarea nu
depășește 2000 lei și 200 lei
depășește 2000 lei și 200 lei
dacă valoarea depășește 2000 dacă valoarea depășește 2000
lei
lei
Art.7.- Despăgubiri pentru daunele morale
100 lei
100 lei
Art.8. - Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:
X
X
a) Cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, făcute în cadrul art. 111
100
100
din Codul de procedură civilă
b) Cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic nepatrimonial
100
100
c) Cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat,dacă acestea nu
100
100
privesc și plata anumitor sume de bani.
d) Acțiunile în grănițuire
100
100
- Repunerea părților ăn siuația anterioară
50 lei dacă valoarea nu
50 lei dacă valoarea nu
depășește 5000 lei, și cu 300 lei depășește 5000 lei, și cu 300
a căror valoare depășește 5000 lei a căror valoare depășește
lei
5000 lei
Art.9. – Cereri formulate ăn cursul procesului sau ăn legătură cu un proces
a) Cereri de recuzare
100 lei
100 lei
b) Cereri de strămutare
100 lei
100 lei
c) Cereri de repuneri în termeni
20 lei
20 lei
d) Cereri de perimare
20lei
20 lei
e) Cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare
20 lei
20 lei
f) Cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată
20 lei
20 lei
g) Cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor
- 50% din taxa judiciară de
- 50% din taxa judiciară de
timbru pentru cererea sau
timbru pentru cererea sau
acţiunea a cărei judecare a fost acţiunea a cărei judecare a fost
suspendată;
suspendată;
h) Cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărută
50 lei
50 lei
i)
Cereri pentru eliberarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar
0,20 lei / pagină
0,20 lei / pagină
j)
Cereri pentru legalozarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar
1 leu / pagină
1 leu / pagină
k) Cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii
1 leu / pagină
1 leu / pagină
rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva
acestora
l)
Cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile
5 lei / copie
5 lei / copie
judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile
Art.10.- Executarea silite
a) Încuvințarea executare silite
20
20 lei

b)

Suspendarea executare silite
- Contestația la executare
- Cereile de întoarcere a executări silite

Art.11.- Alte categorii de cereri
a) - Cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească
înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere
- În cazul în care înţelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul,
b)

- Cereri în legătură cu măsurile asigurătorii -

c)

- Contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de
soluţionare a contestaţiei

Art.12. - Cererile pentru dobândirea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării şi
pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:
a) - cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului
acestora
b) - cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora
c) - cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ,
fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru
modificarea actelor constitutive ale acestora
Art.13. - Acţiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după
cum urmează:
a) pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea
încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a
sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul
prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori
pentru restabilirea dreptului atins
b) pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din
brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile
patrimoniale ale inventatorului
c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi
modele industriale
Art.14. - Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în
temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările
ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi
lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare

50
100
50 lei dacă valoarea nu
depășește 5000 lei, și 300 lei
dacă valoarea depășește 5000
lei

50 lei
100 lei
50 lei dacă valoarea nu
depășește 5000 lei, și 300 lei
dacă valoarea depășește 5000
lei

20

20 lei

se adaugă 50% din valoarea
taxei calculate potrivit art. 5
100

se adaugă 50% din valoarea
taxei calculate potrivit art. 5
100 lei

20

20 lei

300 lei

300 lei

200

200 lei

100

100 lei

100 lei

100 lei

100 lei

100 lei

300

300 lei

200

200 lei

- Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul
comerţului
Art.15. - Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de
familie sunt următoarele:
a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare
Codul civil
b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din Codul civil

100

100 lei

200

200 lei

50

50 lei

c)

pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil

50

50 lei

d)

cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei compensatorii

50

50 lei

e)

pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea
locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la
cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât
părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei
orice altă cerere neevaluabilă în bani

20 lei

20 lei

20

20 lei

50

50 lei

300

300 lei

100lei

100 lei

20 lei

20 lei

20 lei

20 lei

20 lei

20 lei

20lei

20 lei

Art. 19. - În materie contravenţională, plângerea împotriva procesului - verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează

20

20 lei

Art. 20. - Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul
dreptului, se taxează

50

50 lei

f)

Art.16. - În materia contenciosului administrativ
a)

cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi
pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite
printr-un act administrativ
Art.17. - Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,
a)

b)

contestaţia împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după
caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost
soluţionate conflictele de competenţă dintre notarii publici
plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

Art. 18 Executorii judecătoreşti
a)
b)
c)

cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor
judecătoreşti;
plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-şi îndeplini atribuţiile
prevăzute de lege;
cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc.

Art. 22. - Cererile adresate Ministerului Justiţiei se taxează după cum urmează:
a)
b)

cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi
utilizate în străinătate
cereri pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor

c)

cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi a
experienţei dobândite în România, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte
state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European; pentru
atestarea calificării de traducător şi interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în
Confederaţia Elveţiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea
exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic
European ori în Confederaţia Elveţiană
d) cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea recunoaşterii calificării profesionale de
traducător şi interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condiţiile Legii nr.
200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 23. - Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu
50% din
a) taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima
instanţă
b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani

10 lei

10 lei

300 lei

300 lei

100

100 lei

100

100 lei

nu mai puţin de 20 lei

nu mai puţin de 20 lei

nu mai puţin de 20 lei

nu mai puţin de 20 lei

Art. 24. - Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti
- Dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1
- 7 din Codul de procedură civilă.

100

- În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material,
se taxează cu 50% din taxa
pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani
datorată la suma contestată, dar
nu mai puţin de 100 le
Art. 25. - Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva
următoarelor hotărâri judecătoreşti:
a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acţiunea de partaj;
b)
c)

încheierea de suspendare a judecării cauzei

hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calităţii de
reprezentant.
- Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor
hotărâri judecătoreşti:
a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru
autoritate de lucru judeca

100 lei
se taxează cu 50% din taxa
datorată la suma contestată,
dar nu mai puţin de 100 le

20

20 lei

20

20 lei

20

20 lei

50

50 lei

b)

hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la dreptul pretins;

50

50 lei

c)

hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la judecată;

50

50 lei

d)

hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor.

50

50 lei

100

100 lei

100

100 lei

100

100 lei

20

20 lei

- Exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se timbrează, în toate
situaţiile
Art. 26. - Pentru formularea contestaţiei în anulare
- Cererea de revizuire
Art. 27. - Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata
taxei judiciare de timbru potrivit legii

Anexa nr. 4 la HOTĂRÂREA

NR….../ 2015

Legea nr. 117/1999 privind Taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare
Anexa — Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
Nr.
crt.

Extras din norma juridică

NIVELURILE STABILITE NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2015
PENTRU ANUL 2016

CAPITOLUL I. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţa, Ministerul Justiţiei şi
Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte
servicii prestate de unele instituţii publice
Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor,
sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor
1.
şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia
acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai
mare
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
— pentru animale sub 2 ani
— pentru animale peste 2 ani
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de
animal, în bilete de proprietate:
— pentru animale sub 2 ani
— pentru animale peste 2 ani
4- Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale
folosite în justiţie
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
7. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului
8. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
5.

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă
întocmite de autorităţile străine
10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
9.

11.

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse
sau deteriorate

2

2

x
2
2

x
2
2

x
2
5
Abrogat prin art. 242, lit.
g, O.G nr. 92/2003

x
2
5
Abrogat prin art. 242, lit. g,
O.G nr. 92/2003

2

2

2
15
2

2
15
2

2

2

2

2

2

2

CAPITOLUL II. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
1.

Acte de identitate:

x

x

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini
şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind
schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români

5

5

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără
cetăţenie
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în
locul celor pierdute, furate sau deteriorate
2. înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din
Registrul permanent de evidenţă a populaţiei
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3.
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

4.

Abrogat prin OU G
nr.70/2009

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

6

6

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009
3

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009
3

2

2

CAPITOLUL III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile
A, A1 , B, B1 şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

X

x

6

6

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre
categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
subcategoriile C, C1,Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, TbşiTv

28

28

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre
categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

Abrogat prin O.U.G nr. 70/2009

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

1.

2.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere,
pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost
respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de
conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

84

84

3.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere,
pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

4.

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
70/2009

CAPITOLUL IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

1.

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

x

x

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg
inclusiv

60

60

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi
3.500 kg inclusiv

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

Abrogat prin O.U.G nr.
70/2009

145

145

9

9

414

414

5

5

c) autovehicule si remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg
2.
3.

Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
CAPITOLUL IV 1 Taxă pentru furnizare date

1.

înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din
Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de
evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele
judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi
certificatelor de înmatriculare

V. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite înbaza Legii fondului funciar nr.18/1991republicată, cu modificările
și completările ulterioare

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite înbaza Legii
fondului funciar nr.18/1991republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu
excxepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

0

15

**) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și
forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de
proprietate, eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.

NOTĂ: Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabilește potrivit dispozițiilor legale.

Anexa nr. 5 la HOTĂRÂREA NR.

/2015

Tarife aplicate în Comuna Praid
NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2015
a. Tarif pentru întreținerea instalațiilor de apă cu microcentrale după
cum urmează:
Pentru persoane fizice ( lei/pers/an)
- instalații cu baie
- instalații fără baie
Pentru persoane juridice, intreprinderi familare, intreprideri individuale și
persoane fizice autorizate care desfășoare activitate economică și comercial
( lei/pct de lucru/an)
Pentru consumatorii de apă potabilă care instalează contor de apă se aplică 80%
din tariful aprobat de Consiliul Local Praid, pentru satul Praid
b. Tarif transoprt cu tractorul (lei/ora)
c. Tariful pentru închirierea căminelor culturale:
-satul Praid
- satele Ocna de Sus și Ocna de Jos
- satul Becaș
Tariful pentru închirierea căminelor culturale în cazul înmormântărilor va fi
diminuată cu 50%
d. Tariful pt servicii de xerocopiere
f.

Tariful de prestare la oficierea căsătoriilor:
- în afara programului de lucru

g. Tarif pentru eliberarea actelor în regim de urgență
h. Tarif de folosință a drumului forestier:
- pentru exploatarea și transportarea lemnului de lucru sau de foc și a
altor materiale a autovehiculelor pe drumuriel forestiere
- pentru utilizatorii de drumuri forestiere în alte scopuri decât
exploatarea și transportarea materialelor
- abonament
• Această taxă conține TVA 24%

NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL 2016

75
50

75
50

300

300

50

50

250
250
100

250
250
100

1 lei/pag A4
2 lei/pag A3

1 lei/pag A4
2 lei/pag A3

50 lei

50 lei

25 lei

25 lei

6 lei/mc/materiale

6 lei/mc/materiale

3 lei/zi

3 lei/zi

50 lei/an
15 lei/lună

50 lei/an
15 lei/lună

Anexa nr 6 la Hotararea nr.

/2015

PROCEDURA ŞI REGULAMENT PRIVIND APLICAREA TAXELOR SPECIALE
Art. 1. Taxele speciale prezentate în anexa nr. constituie venituri proprii ale bugetului local.
Art. 2. Taxele speciale sunt destinate satisfacerii scopurilor pentru care au fost înfiinţate. Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârşitul exerciţiului
bugetar ca diferenţă între veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, se raportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
Art.3. Taxa PSI, stipulată în Anexa nr. 1 Cap VIII „Taxe speciale” alin a se percepe de la contribuabilii proprietari ai clădirilor situate în raza comunei
Praid, care datorează impozit pe clădiri conform Legii 227/2015 art 484 și a societăților comerciale, intreprinderi familiare, activități independente și persoane
fizice autorizate care desfășoară activitate economică sau comercială pe raza teritoriului Comunei Praid.
Veniturile realizate din această taxă specială PSI vor fi folosite pentru întreţinerea/schimbarea hidranţilor stradali din Comuna Praid, pentru finanţarea
includerii în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajarea teritoriului, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare şi
alimentare cu apă, în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru intervenţii în caz de urgenţă publică de incendiu, pentru finanţarea materialelor de
informare a cetăţenilor asupra riscurilor de incendiu şi a măsurilor de prevenire a incendiilor, etc.
Taxa PSI se plăteşte anual în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Neachitarea taxei PSI conform scadenţelor atrage după
sine calcularea majorărilor de întărziere conform legislaţiei în vigoare
Art.4 Taxa pentru paza bunurilor publice ale cetățenilor în comuna Praid stipulat în Anexa nr. 1 Cap VIII „Taxe speciale” alin b se percepe de la
contribuabilii proprietari ai clădirilor situate în raza comunei Praid, care datorează impozit pe clădiri conform Legii 227/2015 art. 484 și a societăților comerciale,
intreprinderi familiare, activități independente și persoane fizice autorizate care desfășoară activitate economică sau comercială pe raza teritoriului Comunei
Praid.
Veniturile realizate din această taxă pentru paza bunurilor publice ale cetățenilor vor fi folosite pentru asigurarea pazei prin firmă de pază și protecție,
precum și pentru instalarea unor camere de supraveghere în locurile mai frecventate și aglomerate de pe teritoriului Comunei Praid.
Taxa pentru paza bunurilor se plăteşte anual în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Neachitarea taxei pentru paza
bunurilor conform scadenţelor atrage după sine calcularea majorărilor de întărziere conform legislaţiei în vigoare.
Art.5 Taxă specială Salină se plătește de Salina Praid, se calculează după numărul de vizitatori care utilizează obiectivul turistic Salina Praid. Taxa se
percepe pe baza decontului depus trimestrial de Salina Praid, se plătește trimestrial.
Veniturile realizate din colectarea taxei speciale pentru dezvoltarea localității se folosește pentru întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, întreținerea și
modernizarea infrastructurii Comunei Praid, înbunătățirea aspectului turistic al Comunei Praid
Art.6 Taxa piata se percepe comercianților persoane fizice autorizate, persoane juridice, precum și persoane fizice cu certififcat producător agricol, în
funcție de locul ocupat și marfă comercializată.
Veniturile realizate din axa pentru ocuparea temporară a locurilor publice stipulate în Anexa nr.1, Cap VIII „Taxe speciale ” vor fi folosite pentru
întreținerea zilnică a pieței comunale Praid, precum și pentru reparații curente sau de capital efectuate în piața comunală Praid.
Plata taxei se face pe baza de bilete cu valoare nominală în fiecare zi de piață săptămânală sau specială.
Aceste taxe vor fi achitate depuse ulterior la caseria Comunei Praid pe baza unui decont , si vor constitui veniturile Bugetului Local.

Anexa nr 7 la Hotararea nr.

/2015

PROCEDURA ŞI REGULAMENT PRIVIND APLICAREA - ALTE TAXE LOCALE
Art. 1. Taxele din capitolul: -ALTE TAXE LOCALE - sunt destinate satisfacerii scopurilor pentru care au fost înfiinţate. Sumele rămase
neutilizate, stabilite la sfârşitul exerciţiului bugetar ca diferenţă între veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, se raportează în anul următor cu
aceeaşi destinaţie.
Art.2 Taxă pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor stipulată În Anexa 1 Cap IX „Alte taxe locale” alin. A vor fi percepute
de vizitatorii muzeelor, caselor memoriale, monumentelor pe baza biletelor cu valoare nominală în momentul intrării.
Veniturile realizate din aceste taxe vor fi folosite pentru intreținerea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor, si vor constitui veniturile
Bugetului Local.
Taxa pentru ocuparea locurilor publice stabilite în Anexa 1 Cap IX „Alte taxe locale” alin. B se percepe de comercianți care ocupă
domeniul public cu scopul de comercializare mărfuri agro-alimentare pe raza Comunei Praid, în afara pietei și se vor constitui venituri ai bugetului
local. Veniturile realizate din aceste taxe se vor folosi pentru întreținerea locurilor publice din Comuna Praid.
Art.3 Taxa pentru parcarea ocazionala pe terenurile aflate în domeniul public al comunei Praid, de catre autovehicolele proprietatea persoanelor fizice
sau juridice:
a.
Mod de calcul: taxa se aplica pentru oricare dintre autovehicolele proprietatea persoanelor fizice sau juridice conform Anexa 1 Cap IX alin c
pct 1-3. pe durata staționării sau parcării, în locuri special demlimitate pe raza Comunei Praid. Taxa se plătește dacă perioada
parcării/staționării depășește 10 minute
b.
Taxa pervăzută la Anexa nr.1 Cap IX alin 4 Deblocarea roții se percepe de la persoanele fizice sau juridice care, nerespectând taxele
menționate la Art.4 pct.a, ajung la blocarea roțiilor, în momnetul deblocării roțiilor
Art.4 Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă - se percepe de la soţi – care pe baza unui acord comun decid desfacerea
căsătoriei şi nu au copil/copii din căsătorie. Taxa se percepe în cuantumul stabilită în anexa nr. 1 Cap IX „Alte taxe locale ”.stabilit conf art.486 alin 31 din
Legea227/2015 privind Codul fiscal , iar chitanţa va fii anexat cererii de divorţ.
Art.5 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute de consiliile locale se perecepe de la
contribuabili care pe baza unei cerei înregistrate celui care solicită astfel de copii. La cerere se anexează copia chitanței.Taxa stabilita se calculează în modul
următor:
- În format A4 5 lei/copie
- În format A3 10 lei/copie
Art.5 - Taxa pentru eliberare acordului de funcţionare se percepe de la unităţile care exercită activităţi comerciale şi servicii de piaţă prevăzute în anexa
la OG nr.99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
- Taxa pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru activităţile sezoniere- terase se percepe de la unităţile care exercită activităţi comerciale şi
servicii de piaţă prevăzute în anexa nr.99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu caracter sezonier .
- Taxa pentru eliberarea acordului de funcţionare se percepe de la fiecare punct de lucru care desfăşoară activităţile din cele prevăzute în anexa la
OG 99/2000.
- Taxa pentru vizarea anuală de funcţionare se percepe anual la prelungirea acordului de funcţionare.

