Consiliul Local al
comunei Zăbrani

Comuna Zăbrani-317410,
str. Principală nr. 95, Judeţul Arad
Tel. 0257/457001, Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 128
Din 21.12.2018

privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2019

Consiliul Local al comunei Zăbrani,
Având în vedere:

-

initiativa Primarului Comunei Zabrani, exprimată în expunerea de motive, înregistrată cu
nr. 5298/14.12.2018;
raportul nr. 5299/14.12.2018 al dnei. Radu Corina în calitate de referent la Compartimentul
Buget, Finante si Contabilitate din cadrul Primăriei Zăbrani;
prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. ,,b", alin. (4) lit. ,,c", alin. (9) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Zabrani;
cu ... voturi pentru, ... impotriva si ... abtineri.
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. (c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată,
PROPUNE:

Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2019, cu respectarea prevederilor art.
491 din Legea nr. 227/2015, după cum urmează:
1. Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele si taxele
locale pentru anul 2019, constituind anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
2. Cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit
pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la
0,1 % ;
3. Cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,2 %;
4. Cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;

5. Cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit
pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi fi calculată conform
prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %;
6. Cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa
pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la O, 1 %;
7. Cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,2
8. Cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă
pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;
9. cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa
pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori
anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%;
10. cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport
hibride), se stabileşte la 50 %;
11. cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea
certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %;
12. cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileşte la
0,5 %; m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), se stabileşte
la 1 %;
13. cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea
autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 %;
14. cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la O,1 %;
15. cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (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), se stabileşte la 3%;
16. cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se
stabileşte la 2 %;
17. cota prevăzută la rut. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă
şi publicitate), se stabileşte la 1%;
18. cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui
spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă
internă sau internaţională), se stabileşte la 1 %;
19. cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei
alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 1 %;
Art. 2 În cazul persoanelor fizice:

•

Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10%.

•

Bonificaţia prevăzută la art. 467 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10%.
Bonificaţia prevăzută la art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte în cazul taxei asupra mijloacelor de transport la 10%.

•

Art. 3 a) Pentru anul 2019, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare, se
ajustează cu cote adiţionale în conformitate cu art.489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, astfel:
• al) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale se ajustează
prin aplicarea cotei adiţionale de 15%;
• a2) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă
nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea
cotei adiţionale de 50%;
• Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de
construire în cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2017,
delimitarea zonelor se face conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Zăbrani
nr.16/19.02.2009.

Art.4 Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia de
a depune o declaraţie la Compartimentul Buget, Finante si Contabilitate, în cursul anului, ori de
câte ori apar modificări în caracteristicile (dimensiunile ş.a.) afişajului, în termen de 30 de zile de
la data apariţiei acestor modificări. Formatul declaraţiei este conform formularelor tipizate pentru
stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor
venituri ale bugetelor locale.
Art.5 Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent
clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociaţiile şi fundaţiile acreditate ca
furnizori de servicii sociale, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren
restituite potrivit art. 16 din Legea nr. I 0/2001 privind regimul juridic al umor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, conform anexei nr. 3 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren
retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile
care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, conform anexei nr. 4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren în cazul
unei calamităţi naturale, potrivit anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9 Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru
asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ, conform
anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10 Se acordă scutire la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
pentru:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a
monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane
fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor
istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de
proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu
reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare. Scutirea se acordă pe bază de cerere, depusă la compartimentele de specialitate din
cadrul Primăriei Comunei Zabrani o dată cu documentaţia necesară eliberării certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. I.
Art.11 Se aprobă cuantumul taxelor speciale de copiere, conform Anexei nr.7, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12 Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea de către Compartimentul Buget,
Finante si Contabilitate a unor documente şi prestarea unor servicii, conform Anexei nr.8, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.13 Anexele 1 - 8 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.14 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu O 1.O1.2019.
Art.15 Cu ducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Zăbrani
prin aparatul de specialitate.

Se comunică cu:
1 ex Institutia Prefectului Judetul Arad
1 ex Primar
1 ex Compartimentul Buget, Finante si Contabilitate
1 ex Compartimentul Urbanism
1 ex Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă
1 ex. Biroul Agricol
lex APL
1 ex Poliţia Locală
lex Afişaj

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NICULA TIBERIU

CONTRASEMNEAZĂ PT. SECRETAR
JUJA HORTENSIA

ANEXA 1 LA HCL NR. 22.12 2019
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2019

TABLOUL

cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează
sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Zăbrani,
în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Impozitele si taxele locale se majorează cu 1.3% fata de nivelul stabilit pentru anul 2018. Majorarea de 1.3% reprezintă actualizarea cu
indicele de inflaţie.

I. L ..
Art. 457 alin. (1)

227/2015 .privind Codul fl

I )> Titlul IX - /,

'f1

.

. t,

CAPITOLUL 11- IMPOZITUL PE CLADIRI ŞI TAXA PE CLADIRI

Tipul clădirii
A Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic si/sau chimic
B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
E. în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
locuintă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

I,

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2016
Valoarea impozabilă
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
canalizare, electricitate
încălzire (condiţii
sau încălzire
cumulative)

- lei/m2 VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2017
Valoarea impozabilă
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
canalizare, electricitate
încălzire (condiţii
sau încălzire
cumulative)

0,08% - 0,2%

Art. 457 alin. (2)

/1

0,1%

1.000

600

1.013,4

608,04

300

200

304,02

202,68

200

175

202,68

177,35

125

75

126,68

76,01

75% din suma care sar aplica clădirii

75% din suma care sar aplica clădirii

75% din suma care sar aplica clădirii

75% din suma care sar aplica clădirii

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

50% din suma care sar aplica clădirii

50% din suma care sar aplica clădirii

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019

Art. 458 alin. (1)
Art. 458 alin. (4)
Art. 458 alin. (3)
Art. 460 alin. (1)
Art. 460 alin. (2)
Art. 460 alin. (8)
Art. 460 alin. (3)
Art. 462 alin. (2)
Art. 462 alin. (2)

0,2%-1,3%
2%
0,4%
0,08%-0,2%
0,2% -1,3%
5%
0.4%
0% - 10%
0%-10%

50% din suma care sar aplica clădirii

50% din suma care sar aplica clădirii

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

0,2% CL.NEREZ.PROP.PERS.FIZICE
2%
0,4%
0,1% CL.REZ.JURIDICI
0,2% CL.NEREZ.JURIDICI
5% CL.NEREZ.JURIDICI NEREEVALUATE
0.4% CL.NEREZ.AGR.
10% PERSOANE FIZICE
10% PERSOANE JURIDICE

Majorare conform HCL IMPOZITUL PE CLĂDIRI - 25%
CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN

Art. 465 alin. (2)
Zona în
cadrul
localităţii

A
B
C
D

o

8.28220.706
6.87817.194
5.19912.998
3.5588.894

6.878 17.194
5.199 12.998
3.5588.894
1.690 4.226

I�
a

V

1
2
3

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
I
li
111
V
IV

Art. 465 alin. (4)

Nr.
crt.

- lei/ha -

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019

Teren arabil
Păsune
Fâneată

6.04215.106
4.215 10.538
2.6686.670
1.41 O3.526

5.236 13.090
3.558 8.894
1.690
4.226
984 2.439

711 1.788
569
1.422
4271.068
278696

5691.422
427 1.068
284710
142356

o

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
I
li
111
IV
V

8.282

6.878

6.042

5.236

720,53

720,53

6.878

5.199

4.215

3.558

576,62

541,16

5.199

3.558

2.668

1.690

432,72

359,76

3.558

1.690

1.410

984

281,73

180,39
- lei/ha -

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

A

B

C

D

A

B

C

D

28
21
21

21
19
19

19
15
15

15
13
13

28,38
21,28
21,28

21,28
19,25
19,25

19,25
15,2
15,2

15,2
13,17
13,17

4
5
6
7
8
9

Vie
Livadă
Pădure sau alt teren
cu veQetatie forestieră
Teren cu ape
Drumuri si căi ferate
Neproductiv

46
53
28

35
46
21

28
35
19

15

13

8

o
o

o
o

19
28
15

o
o

o
o
o

46,62
53,71
28,38

35,47
46,62
21,28

28,38
35,47
19,25

15,2

13,17

8,11

o
o

o
o

19,25
28,38
15,2

o
o
o

o
o

Majorare conform HCL IMPOZITUL PE TEREN - 25%
Art. 465 alin. (7)

- lei/ha NIVELURILE STABILITE PRIN
CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

Categoria de folosinţă

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
A

1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

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

Art. 467 alin. (2)
Art. 467 alin. (2)

B

22- 31
42 - 50
20-28
20-28
48-55

31,42
50,67
28,38
28,38
55,74

48- 56

56,75

8-16

16,21

14,19

6,08
34,46

5,07
31,42

o

o

o

1-6
26- 34

o
o

o

o

o

o
o

D

C

28,38

26,35 22,29

48,64
26,35
26,35
53,71

45,6 42,56
22,29 20,27
22,29 20,27
50,67 48,64

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

53,71

o

50,67 48,64

o

12, 16 8,11

o

2,03 1,01
28,38 26,35

o
o

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

0% - 10%

10% PERSOANE JURIDICE

0%-10%

Majorare conform HCL IMPOZITUL PE TEREN EXTRAVILAN - 25%

10% PERSOANE FIZICE

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 470 alin. (2)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea
8
3
cilindrică de până la 1.600 cm , inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste
9
3
1.600 cm
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm „ şi 2.000 cm„
18
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm" şi 2.600 cm"
72
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm" şi 3.000 cm"
144
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm"
290
Autobuze, autocare, microbuze
24
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
30
de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
18

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
..)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

li. Vehicule înregistrate

- lei/200 cm -*

1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm;j
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm..)
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidentiată

I

I

Art. 470 alin. (3)

Art. 470 alin. (5)

Numărul de

I

două axe

8, 11
9,12
18,11
72,96
145,93
293,89
24,32
30,40
18,24

- lei/200 cm..) -*
2,03

2-4

4,05
4-6
50,67
50-150 lei/an
* grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019

50% - 100%

I

I

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

50%

va,oarea

din se indexeaza cu 1.3% - rata inflatiei
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul în lei/an}
Ax(e) motor(oare) cu
axe şi greutatea brută încărcată
sistem de suspensie
Alte sisteme de suspensie
maximă admisă
pneumatică sau
pentru axele motoare
echivalentele recunoscute

1 I Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

o

142

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
Alte sisteme de suspensie
pneumatică sau
pentru axele motoare
echivalentele recunoscute

o

142

li

2
3
4
5

Masa de cel
Masa de cel
Masa de cel
Masa de cel

1
2
3
4
5
6
7

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

1
2
3
4
5
6

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

3 axe

III 4 axe

142
395
555
555

395
555
1257
1257

142
395
555
555

395
555
1257
1257

dar mai mică de 17 tone
dar mai mică de 19 tone
dar mai mică de 21 tone
dar mai mică de 23 tone
dar mai mică de 25 tone
dar mai mică de 26 tone

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583

dar mai mică de 25 tone
dar mai mică de 27 tone
dar mai mică de 29 tone
dar mai mică de 31 tone
dar mai mică de 32 tone

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
puţin 18 tone

Art. 470 alin. (6)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă
I

2 + 1 axe

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

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul în lei/an)

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

o
o
o

64
147
344
445
803
803

alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

o
o

64
147
344
445
803
1408
1408

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul în lei/an)

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

o
o
o

64
147
344
445
803
803

alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare,
majorate

o
o

64
147
344
445
803
1408
1408

li

2 + 2 axe

III

2 + 3 axe

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

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

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

1698
2363
2363

2363
3211
3211

1698
2363
2363

2363
3211
3211

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

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

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

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

1
2
3
4
5
6
7
8
9

IV 3 + 2 axe

V

3 + 3 axe

Remorci, semiremorci sau rulote

Art. 470 alin. (7)

Masa totală maximă autorizată
a.
b.
c.
d.

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

Art. 470 alin. (8)

Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor

NIVELURILE STABILITE
PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

21
56
210

21
56
210

Impozit - lei 9
34
52
64

Impozit - lei 9
34
52
64

4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1OOO tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

Art. 472 alin. (2)
Art. 472 alin. (2)

0-1.119
210

560
210

559
909
1.398
2.237
182

559
909
1.398
2.237
182

182
280
490

182
280
490

X

X

X

X

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

0% -10%

10% PERSOANE FIZICE

10% PERSOANE JURIDICE

0% -10%

Majorare conform HCL IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT - 25%

CAPITOLUL V-TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A
ALTOR AVIZE SI AUTORIZATU

Art. 474 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2 inclusiv
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv
f) peste 1.000 m2

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

- lei -

- lei -

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

O - 15

6
7
9
12
14
z
14 + 0,01 lei/m , pentru fiecare mz
care depăseste 1.000 m 2
15

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavări

O - 15

15

Art. 474 alin. (4)

Art. 474 alin. (10)

5-6
6-7
7-9
9 - 12
12-14
14 + 0,01 lei/m'\ pentru fiecare mz
care depăseste 1.000 m2

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 si în spatiile publice
Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
bransamente
Art. 474 alin. (16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă
Art. 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare
Art. 475 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
Taxa pentru eliberarea, respectiv pentru eliberarea
comercializare a produselor din sectorul agricol

carnetului

de

0-8

8

O - 13

13

0-9

9

O-20

20
20

O-80

20

Taxa viza semestriala atestat producator

Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de până la 500 m2,
inclusiv
Art. 475 alin. (3) lit. b)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
2
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă mai mare de 500 m

20

O-4.000

100

O-8.000

150
50

Taxa aviz /program

CAPITOLUL VI-TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE

Art. 477 alin. (5)
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Art. 478 alin. (2)
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

O-32

28

O-23

20

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj
pentru reclamă si publicitate

1% -3%

- lei/m;.( sau fractiune de m;.( -

1%
- lei/m;.( sau fractiune de m;.( -

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin. (2)

Impozitul pe spectacole
a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet,
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competitie sportivă internă sau internatională
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)

Art. 484

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

0%-2%

0%

0%-5%

0%

CAPITOLUL VIII - TAXE SPECIALE
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Taxe speciale

Sunt prevăzute în anexa A

CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

o

Art. 486 alin. (1) ► Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,

monumentelor istorice de arhitectură si arheoloQice si altele asemenea.
Art. 486 alin. (2) ►Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu
impact asupra mediului înconjurător.
Art. 486 alin. (4) ► Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe
500- 750*
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului
local, fără ca majorarea să poată depăsi 50% din această valoare*.
Art. 486 alin. (5) ► Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
0-32
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.
Art. 486 alin. (6) ► Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au
alocat sume aferente cotei de contributie a proprietarilor.

o
500
32

o

CAPITOLUL X - ALTE DISPOZIŢII COMUNE
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

Art. 489 alin. (1) şi (2)

0% -50%

IMPOZITITAXA CLADIRI PERSOANE
FIZICE
IMPOZIT ITAXA
CURTl,INTRAVILAN,EXTRAVILAN
PERSOANE FIZICE
IMPOZIT /TAXA
CURTl,INTRAVILAN,EXTRAVILAN
PERSOANE JURIDICE
TAXA AUTO PERSOANE FIZICE SI
JURIDICE

0%- 50%

25%

0% -50%

25%

0% -50%

25%

0% - 50%

25%

,,(2) Cotele adiţionale ... nu pot fi mai mari de 50%
fată de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu."

*Se.inserează rând pentru fiecare impozit şi taxă locală asupra căruia/căreia se stabileşte cotă adiţională.
NOTA: Cotele aditionale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza detenninării impozitelor si taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.

0% - 500%
0%- 500%

Art. 489 alin. (4)
Art. 489 alin. (5)

0%
0%

CAPITOLUL XI - SANCTIUNI
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) �
� lit. a) se sanctionează cu amendă

LIMITELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
- lei -

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
- lei -

325

325

� lit. b) se sanctionează cu amendă

(4) încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,

evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
soectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă.

70
279

70
279

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. ► ► ►
► Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă

(5)

► Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă

► încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
soectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă

Art. 484

Taxe soeciale
Nr. Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin
crt.
care s-au instituit aceste taxe speciale
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 ...
Art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001 ...
Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 ...

Art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 ...

Art. 19 şi art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 71 /2002 ...

280
1.116

280
1116

1.300

1300

CAPITOLUL VIII - TAXE SPECIALE
D�C��0��;�;����� ��;i\���lţ����i��::
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activităţii de
comercializare în zone publice
Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în domeniul cadastrului şi
aqriculturii
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a
documentelor
Taxe speciale pentru finantarea obiectivelor aprobate prin referendum
Taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului
Public si privat
Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază
Taxe speciale pe linia protectiei civile
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţii.
Taxe speciale pentru furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităti publice.

Art. 18 din Leoea nr. 333/2003 ...
Art. 25 lit. d) din Leqea nr. 481/2004 ...
Art. 43 alin. (7) din Legea ... nr. 51/2006, republicată, cu
8.
modificările si completările ulterioare;
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (3), alin.
9.
Taxe speciale pentru servicii de salubrizare PERSOANE FIZICE
(5) si alin. (8) din Legea ... nr. 101/2006, republicată
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (3), alin.
Taxe speciale pentru servicii de salubrizare PERSOANE JURIDICE
(5) si alin. (8) din Legea ... nr. 101/2006, republicată
Art. 1 O lit. g) şi art. 34 alin. (2) şi (3) din Legea ... nr.
10.
Taxe speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public
230/2006

E

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2017
- lei -

i

Anexa A

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
-lei-

o

o

o

o

o
o

o
o

o
o
o

o

12
8

o

10

o

150

o

o

Taxe soeciale privind serviciul de alimentare cu apă si canalizare
o
o
11. Art. 14 lit. f) din Leaea ... nr. 241/2006, republicată
Art. 35 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
Taxe speciale pentru servicii de asistenţă şi reprezentare
12.
44/2008 ...
o
o
13.
o
o
o
o
o
o
14.
15.
o
o
o
o
NOTĂ 1. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situaţiilor specifice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
2. Temeiurile juridice, precum si denumirile taxelor speciale din modelul-cadru au doar caracter de exemplificare, fără a fi limitative/exhaustive

Art. 484

Taxe speciale
Nr. Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin
crt.
care s-au instituit aceste taxe speciale
16.

Art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 ...

17. Art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001 ...
18. Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 ...
19.

Art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 ...

20.

Art. 19 şi art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 ...

21.
22.

Art. 18 din Legea nr. 333/2003 ...
Art. 25 lit. d) din Leaea nr. 481/2004 ...
Art. 43 alin. (7) din Legea ... nr. 51/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

23.
24.

I

CAPITOLUL VIII - TAXE SPECIALE
DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ŞI DOMENIILE DE
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activităţii de
comercializare în zone publice
Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în domeniul cadastrului şi
aariculturii
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a
documentelor
Taxe speciale pentru finantarea obiectivelor aprobate prin referendum
Taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului
public şi privat
Taxe soeciale oentru plata serviciilor de pază
Taxe speciale ce linia protectiei civile
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţii.
Taxe speciale pentru furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităti oublice.

Art. 5 alin. (2) Iii. k), art. 26 alin. (1) Iii. b) şi c), alin. (3), alin.
Taxe speciale pentru servicii de salubrizare
(5) şi alin. (8) din Legea ... nr. 101/2006, republicată

Anexa A

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
- lei1,00 lei/mp/zi
X
0,50 lei/fata/A4
1,00 lei/fata/A3
X
X
X
X
X
1O lei/persoana/luna - pers.
fizice
150 lei/mc/luna - pers.
iuridice

Sunt prevăzute în
anexele 1-8

25. Alte taxe speciale

NOTĂ: 1 Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situaţiilor specifice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
2. Temeiurile iuridice, precum şi denumirile taxelor speciale din modelul-cadru au doar caracter de exemplificare, fără a fi limitative/exhaustive.

CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE
Art. 486. - (1) ►

Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de
arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.

Art. 486. - (2) ►

Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi
utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică
locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru
activitătile cu impact asupra mediului înconjurător.

I

Anexa B

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
- lei -

X

X
X

X

Art. 486. - (6) ► Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi
locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de
contribuţie a proprietarilor.

NOTĂ Se inserează atătea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile s1tuat11lor specifice la nivelul unitătii/subd1v1z1uni1 administrativ-teritoriale.

l Anexele A, B fac parte integrantă din prezenta anexă
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LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZA /AJUSTEAZA

') Extras din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru· .Art. 4 - . (2) Taxele prevăzute la alin (1) pot fi ma1orate cu până la 40% de către constitui local în a cărw rază tentor,afă se aflll
sedtul prestatorulw de seNici1.
(3) Cons1/11/e locale stabJ/esc ma1orarea prevăzută la alm. (2), în funcţie de neces1tllţ1fe funcţ1onăni normale a seNiculor publice şI de indeptm,rea atnbuţ1ilor ce revin autontăţ,tor administraţ1e1 publice locale
(4) În cazul în ca,e nivelul taxelor prevăzute la afin (1) se modifică prin dispoziţii legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri

·······················

...

Art. 13. - Taxele extra1ud1c1are de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcţie de rata mflaţIe1, pnn
2

)

a) hotărâre a consilulor focale, în condiţule stabilite pnn legea pnvind impozitele şI taxele locale, pentm taxele extraJudiciare de timbru care constItute vemtun la bugetele locale."
Extras din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal ,Art 494 - . .. (10) Const1tu1e venit la bugetul local sumele provenite din

...,

,.,

..

c) taxele extrajud1c1are de timbru prevăzute de lege, excfustv contravaloarea cheltuteltlor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale
(11) Sumele prevăzute fa alm (10) fit. . c) se a1ustează pentru a reflecta rata mflaţIeI în conformitate cu normele elaborate în comun de Mimsterul Finanţelor Publtce ş, Ministerul Dezvoltăm Regionale şI
Admimstrat1e1 Publice "

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Art. 4. alin. (2)

Extras din norma juridică

NIVELURILE ACTUALIZATE'IAJUSTATE'
PENTRU ANUL 2019
- lei -

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea
Supremă de Justitie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele institutii publice
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor,
2
sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a
oricăror alte 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
--Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: ,,Certificatele, adeverinţele sau alte documente pentru care
legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de or_qanele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru."
2. Eliberarea certificatului de producător
Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind
impozitele şi taxele locale
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
X
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap
X
de animal, în bilete de proprietate:

- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

2
5

Abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

6. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale şi a altor certificate
2
medicale folosite în justiţie
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a
15
sexului
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
2
1O. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare
2
civilă întocmite de autorităţile străine
11.Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
2
12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
2
distruse sau deteriorate
CAPITOLUL li
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
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini
5
şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind
schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
6
persoanelor fără cetătenie
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii
Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date
Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
din Registrul permanent de evidentă a populaţiei
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
2
CAPITOLUL 111
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii oermiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători
X
de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
6
subcateqoriile A, A1, B, B1 şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria
Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
A
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând
Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre
28
categoriile sau subcateaoriile C, C1, Tr, O, 01,C+E, O+E, C1+E, 01 +E, Tb si Tv
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând
Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
uneia dintre cateaoriile sau subcategoriile C1 +E, 01 +E, C, O, Tb şi Tv
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile
Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
C+E,D+E
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
84
absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru
categoriile B, B1, B+E
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
conducere, pentru cateaoriile cuprinse în permisul anulat
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul
Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
pentru obtinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remarcilor, autorizare provizorie de circulatie şi autorizare de circulatie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi
X
remorcilor:
a) autovehicule şi remarci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500
60
ka inclusiv
b) autovehicule şi remarci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între
Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
750 kq inclusiv şi 3.500 kq inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de
145
3.500 kq
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remarcilor
9
neînmatriculate permanent sau temporar
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remarcilor
414
1
CAPITOLUL IV Taxa pentru furnizare si avizare 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
5
registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de
conducere şi certificatelor de înmatriculare
2.
CAPITOLUL V
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
terenurilor
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
modificările şi completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza
Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările
15
ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile aqricole si forestiere**)

**) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi
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 şi înmânarea titlurilor�e proprie1ate asupra terenurilor agricole şi forestiere se Jac gratuit.

NOTA: Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale

-

-

NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZA1/AJUSTEAZA2
-r) Extras din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru .Art 50. - (1) Nivelul taxelor ]udic,are de timbru prevăzute de prezenta ordonanţă de urgentă se
actualizează anual cu indicele rate, mf/a/ie1, prin hotărâre a Guvemulw, la propunerea Ministerului Finanţelor Pubhce ş, a Mm,sterulw Justiţiei.;"
2
) Extras din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal ,,Art 494 (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din.
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b) taxele Judiciare de timbru ş, alte taxe de timbru prevăzute de lege,
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(11) Sumele prevăzute la alin. (1O) fit b) . se a1usteaz§ pentru a reflecta rata mfla/ie1 în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltăm Regionale ş,
ArfmmIstratIeI Publice "

.
· · · Ext ras d in norma Jun d1ca
Art. 3. - (1) Actiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:
a) până la valoarea de 500 lei
b) între 501 lei şi 5.000 lei
c) între 5.001 lei şi 25.000lei
d) între 25.001 lei şi 50.000 lei
e) între 50.001 lei şi 250.000 lei
f) peste 250.000 lei
b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui
cooroorietar . .. . . . lei centru fiecare cooroorietar;
Art. 6. - ( 1) Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale
prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în
continuare Cod de orocedură civilă, se taxează cu.
(2) Cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul
de orocedură civilă, se taxează cu ...... lei.
(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate
potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din Codul de
orocedură civilă, se taxează cu ...... lei.

NIVELURILE
1
ACTUALIZATE /AJUSTATE2
PENTRU ANUL 2019
- lei 8%, dar nu mai puţin de 20 lei
40 lei + 7% pentru ce depăşeşte
500 lei
355Iei+ 5% pentru ce depăşeşte
5.000 lei
1.355 lei+ 3% pentru ce depăşeşte
25.000 lei
2.105 lei+ 2% pentru ce depăşeşte
50.000 lei
6.105 lei+ 1% pentru ce depăşeşte
250.000 lei
50
50 lei, dacă valoarea cererii nu
depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei,
pentru cererile a căror valoare
deoăseste 2.000 lei
200
100

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în
1
bani, se taxează cu 20 ) lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanţă
2
preşedinţială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 ) lei, dacă valoarea
3
5
4
acesteia nu depăşeşte 2.000 ) lei, şi cu 200 ) lei, dacă valoarea ei depăşeşte 2.000 )
lei.
Art. 7. - Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele
morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice se taxează cu
...... lei.
Art. 8. - (1) Se taxează cu ...... lei următoarele acţiuni şi cereri introduse la instanţele
judecătoreşti:
(2) Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, când nu este accesorie
acţiunii în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic
1
2
patrimonial se taxează cu 50 ) lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 ) lei, şi
3
4
cu 300 ) lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 ) lei.
Art. 9. - Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:
a) cereri de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant la proces - pentru
care se solicită recuzarea - ... ... lei;
b) cereri de strămutare în materie civilă - ...... lei;
c) cereri de repunere în termen - ...... lei;
d) cereri de perimare - ...... lei;
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile
judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - ...... lei
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în
judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - ...... lei;
h) cereri pentru refacerea înscrisurilor si a hotărârilor dispărute - ...... lei;
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci
când sunt efectuate de către instantă - ...... lei/pagină;
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare
exemplar de copie - ...... leu/pagină;
k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau
situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate
în arhiva acestora - ...... leu/pagină;
I) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile
judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu . .. ... lei pentru fiecare
exemplar de copie.
Art. 10. - (1) ln materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:
a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât hotărârile
judecătoreşti, pentru fiecare titlu - ...... lei;
b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - ...... lei.
(2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a
căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este
mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate
1
depăşi suma de ...... ) lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul
executării silite nu este evaluabil în bani, contestaţia la executare se taxează cu
2
...... ) lei.
1
(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu ...... ) lei,
3
2
dacă valoarea cererii nu depăşeşte ...... ) lei, şi cu ... ... ) lei, pentru cererile a căror
4
valoare depăşeşte ...... ) lei.
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Art. 11. - (1) Alte cateoorii de cereri se taxează după cum urmează:
a) cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să
20
consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere
- ...... lei;
b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - ...... lei; când cererile au ca obiect
1
100 ) ... 1.0002)
instituirea de măsuri asiourătorii asupra navelor si aeronavelor se taxează cu ...... lei;
c) contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de
20
solutionare a contestatiei - ...... lei.
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
300
acestora - ...... lei;
b) cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în
200
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - ...... lei;
c) cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop
100
lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - ...... lei.
Art. 13. - Actiunile 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
100
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 - ...... lei;
b) pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor
100
născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv
drepturile patrimoniale ale inventatorului - ...... lei;
c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi
300
modele industriale - ...... lei.
Art. 14. - (1) 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
200
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 si completările ulterioare, se taxează cu ...... lei.
(2) Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în
reqistrul comertului se taxează cu ... ... lei.
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.
200
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în
continuare Codul civil - ...... lei;
b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din Codul
100
civil - ...... lei;
c) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil 50
...... lei;
d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei
50
compensatorii - ...... 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
20
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 - ......
lei fiecare cerere;
f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - ...... lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii,
20
de taxă de timbru.
Art. 16. - în materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei
autorităti administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de le e se taxează după cum urmează:
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins,
precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui
50
înscris - ...... lei;
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite
300
printr-un act administrativ- 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de ...... lei.
Art. 17. - Cererile formulate potrivit Leqii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:
a) contestaţia împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau,
100
după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost
solutionate conflictele de competentă dintre notarii publici - ...... lei;
b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act
20
notarial - ... .. . lei.
Art. 18. - Se taxează cu .... .. lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr.
20
188/2000 privind executorii iudecătoresti, republicată, cu modificările ulterioare:
Art. 19. - în materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de
20
constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii
pronuntate se taxează cu ...... lei.
Art. 20. - Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie
50
fondul dreptului, se taxează cu ...... lei.
Art. 21. - Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau
20
mixte şi apelul împotriva încheierii iudecătorului-deleqat se taxează cu ...... lei.
Art. 22. - Cererile adresate Ministerului Justitiei se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a
10
fi utilizate în străinătate - ...... lei pentru fiecare înscris ori copie;
300
b) cereri pentru autorizarea traducătorilor si interpretilor - ...... lei;
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
100
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 Spatiului Economic European ori în Confederatia Elvetiană - ...... lei;
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
100
profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare - ......
lei.
Art. 23. - (1) 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, dar nu mai putin de ...... lei;
b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani,
dar nu mai puţin de ...... lei.
Art. 24. - (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu ...... lei dacă
se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7
din Codul de procedură civilă.
(2) în cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept
material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din
taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puţin de ...... 1) lei; în aceeaşi ipoteză,
pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu ......) lei.
Art. 25. - (1) Se taxează cu ...... lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după
caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:
(2) Se taxează cu ... .. . lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz,
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:
(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele
hotărârii se timbrează, în toate situatiile, cu ...... lei.
Art. 26. - (1) Pentru formularea contestatiei în anulare se datorează taxa de ... ... lei.
(2) Cererea de revizuire se taxează cu ... .. . lei pentru fiecare motiv de revizuire
invocat.
(3) Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu ... ... lei pentru fiecare motiv
invocat.
Art. 27. - Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite
de plata taxei judiciare de timbru potrivit lei:iii, se taxează cu ...... lei.
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Anexa 2 la HCL nr. 128/21.12.2018
Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren aferent
clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociaţiile şi fundaţiile
acreditate ca furnizori de servicii sociale
Art. 1. Asociaţiile şi fundaţiile care deţin în proprietate clădiri şi teren aferent clădirilor utilizate
pentru fumizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi
teren.
Art.2. Serviciile sociale care trebuie desfăşurate de asociaţii şi fundaţii pentru a beneficia de
scutire sunt:
a) recuperare şi reabilitare;
b) suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
c) educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei
categorii;
d) asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice
dependente;
e) asistenţă şi suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane
dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit
penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, victime ale
traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu
venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli
incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie social;
f) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;
g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru
persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;
h) mediere socială;
i) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;
j) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea
capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.
Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele
condiţii:
a) asociaţiile/fundaţiile îşi desfăşoară activitatea în condiţiile O.G. nr.68/2003 privind serviciile
sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea
calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) clădirea să fie proprietatea asociaţiei sau fundaţiei acreditată ca furnizor de servicii sociale;
c) asociaţia sau fundaţia să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale;
d) în clădire să să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociaţia sau fundaţia a
fost acreditată;
e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.
Art.4. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul
fiscal, însoţită de următoarele documente:
a) actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei;
b) statutul asociaţiei sau fundaţiei;
c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei;

d) memoriu de activitate;
e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit de
inspectorii sociali;
f) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.2a.
Art. 5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului unnător
celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.
Art. 6. (1) Asociaţia sau fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are
obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada
cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a
depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data
acordării acesteia.
Art. 7. (I) Asociaţia sau fundaţia care beneficiază de scutire Ia plata impozitului pe clădiri şi
teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice
modificări intervenite faţă de situaţia existentă Ia data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de I ianuarie
a anului următor celui în care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de l
ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
Art. 8. (1) Anual, până cel târziu Ia data de 30 ianuarie, asociaţia sau fundaţia care beneficiază de
scutire Ia plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a depune la organul fiscal un
memoriu privind activitatea desfăşurată în anul anterior, precum şi raportul/rapoartele de
monitorizare din cadrul misiunilor de inspecţie, întocmite de inspectorii sociali în cursul anului
anterior.
(2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) conduce la ridicarea scutirii acordate
începând cu data de I ianuarie a anului pentru care nu s-au depus documentele.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Anexa 2 a la HCL nr. 128/21.12.2018

CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI ZABRANI
Subscrisa ------------------- cod unic de identificare----cu sediul în
tel.
fax____ adresa de
în calitate de
. Reprezentată prin dl.Id-na
email
în
ă
domiciliat
,
, posesor al B.I./C.I.
___
__________
)
(
______
_
,
prin
prezenta
solicit scutire
CN
nr.
seria ___, ______,
P
, pentru imobilul situat în
de la plata*
conform
Hotărârii
Consiliului
Local
al Comunei Zabrani
---------/
nr. ___ ___
La prezenta cerere anexez:
- actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei;
- statutul asociaţiei/fundaţiei;
- certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei;
-memoriu de activitate;
-raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit de
inspectorii sociali;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
Data ------

Semnătura,

Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren
I .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii
cererii de scutire şi data I ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se
sancţionează cu amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.
2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie
a anului următor celui în care au intervenit modificările.
3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii
începând cu data de I ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

l

Anexa nr.3 la HCL nr. 128/21.12.2018

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren restituite
potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al umor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată
Art.I. (1) Persoanele fizice şi juridice care au în proprietate clădiri şi teren restituite potrivit art.
16 din Legea nr.I0/200 I privind regimul juridic al umor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată beneficiază de scutire la plata
impozitului pe clădiri şi teren.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de
interes public.
Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
a) clădirea şi terenul să fie restituite potrivit art. 16 din Legea nr. I 0/2001 republicată;
b) în clădire să se menţină afectaţiunea de interes public.
Art.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul
fiscal, însoţită de următoarele documente:
a) documentul de restituire a clădirii şi terenului;
b) contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes public;
c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.3a.
A1t. 4. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.
Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia de a aduce la
cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii
cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării
acesteia.
Art. 6. (I) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia ca
ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă
de situaţia existentă la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii.
Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1
ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Anexa nr.3a Ia HCL nr. 128/21.12.2018

CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI ZABRANI

Subsemnatul (a)._________________, domiciliat (ă) în
________________________ , posesor al B.1./C.I. seria
___, nr.______, CNP____ _______, (co)proprietar al imobilului
restituit potrivit art. 16 din Legea nr. I 0/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, situat în
______ ____ _____ prin prezenta solicit scutire de la plata
* ------------, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Zabrani
nr.___/____
La prezenta cerere anexez:
-copie buletin/carte de identitate a solicitantului ;
- documentul de restituire a clădirii şi terenului;
- contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes public;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
Data ------

Semnătura,

Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren
l .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de
scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se
sancţionează cu amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.
2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii.
Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.
3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând
cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ

Anexa nr. 4 la HCL nr. 128/21.12.2018
Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren
retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată
Art. I. (1) Cultele religioase din România care au în proprietate clădiri şi teren retrocedate potrivit
art. I alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, republicată beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri
şi teren.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de
interes public (imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ
sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).
Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele
condiţii:
a) clădirea şi terenul să fie retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 republicată;
b) în clădire să se menţină afectaţiunea de interes public.
Art.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul
fiscal, însoţită de următoarele documente:
a) documentul de retrocedare a clădirii şi terenului;
b) contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţi unea de interes public;
c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.4a.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.
Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia de a aduce la
cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii
cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării
acesteia.
Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia ca
ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă
de situaţia existentă la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie
a anului următor celui în care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de I
ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Anexa nr. 4a la HCL nr. 128/21.12.2018

CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI ZABRANI
Subscrisa ------------------- cod unic de
identificare---- cu sediul în---------- tel.------ fax--adresa de email -----Reprezentată prin dl.Id-na_________ în calitate de _______
, posesor al B.I./C.1. seria ___,
domiciliat (ă) în
nr. _____, CNP ___________, prin prezenta solicit scutire de la
plata*
, pentru imobilul situat în
conform
conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei
-----------Zabrani nr. ___/ ____
La prezenta cerere anexez: - copie cod unic de înregistrare;
- documentul de restituire a clădirii şi terenului;
- contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes public;
extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
Data ------

Semnatura

Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren
l .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii
de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se
sancţionează cu amendă şi duce Ia ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.
2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de Ia data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente Ia data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de I ianuarie
a anului următor celui în care au intervenit modificările.
3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute Ia pct.2 conduce Ia ridicarea scutirii începând
cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Anexa nr.5 la HCL nr. 128/21.12.2018

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului
pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi naturale

Art. 1. În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau incendii
provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordă scutire la plata
impozitului pe clădiri şi teren.
Art. 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei de plată
aferente clădirilor şi/sau terenurilor care au fost afectate în urma unor calamităţi naturale.
Art. 3. (I) Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în
scris sau telefonic la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din subordinea Consiliului
Local al Comunei Zabrani în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii.
(2) Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgent centralizează toate sesizările cetăţenilor
referitoare la efectele calamităţii, pe care, în maxim 7 zile de la înregistrare le înaintează comisiei
de evaluare a pagubelor produse la imobilele şi gospodăriile inundate în urma unei situaţiii de
urgenţă, comisie care va fi numita prindispozitie a primarului.
(3) În termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a pagubelor verifică pe
teren sesizările, încheind un proces - verbal de constatare conform Anexei 5.1. Procesul - verbal
se încheie în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea
naturală, un exemplar rămâne la comisie, iar câte un exemplar se comunică Serviciul Voluntar
pentru Situatii de Urgent.
Art. 4. (I) Înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe clădiri/teren, cerere ce
trebuie vizată de către preşedintele comisiei de evaluare a pagubelor produse de calamităţile
naturale şi de membrul comisiei care a făcut constatarea pe teren. Cererea se vizează doar dacă
sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea înlesnirii.
(2) Cererea de înlesnire la plată este însoţită de un extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de
zile şi se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data producerii calamităţii.
(3) Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fiecare contribuabil, prin
hotărâre a consiliului local.
A11. 5. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanelor în cauză, cu data
de l ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de
documentele justificative şi se acordă pentru anul fiscal următor.
TRASEMNEAZĂ SECRETA

Anexa nr. 5.1 la HCL nr. 128/21.12.2018
PROCES - VERBAL nr .______
.

Încheiat azi, _______
Subsemnaţii _______ __________ ___, din
cadrul____________________ __________, din
cadrul _____ ________________________, din
cadrul ________ __ ca urmare a cererii nr.___---'/ ___� a d-lui (dnei). _________ __ prin care solicită scutire Ia plata impozitului pe clădire şi /sau
teren, pentru imobilul situat în .................., str.__ ________ nr. __ , bi.__,
se.__, ap.__� conform Hotărârii Consiliului Local nr. ___;/___ , deplasându-ne la
faţa locului am constatat următoarele: 1. În urma calamităţii naturale produse, au fost afectate:

---------------------------------- 2.
Pagubele produse sunt:

3. Se impun luarea următoarelor măsuri:

4 D-1/ d-na ___________, poate beneficia de scutire Ia plata impozitului pe
clădire şi/sau teren, în acest scop fiind necesar să depună o cerere în acest sens, însoţită de un
Extras CF, nu mai vechi de 30 de zile.
Cererea se depune în maxim 30 de zile de la data producerii calamităţii, la sediul Primăriei
Comunei Zabrani, nr.95, la Compartimentul Buget, Finante si Contabilitate. Prezentul proces verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, în prezenţa d-lui/d-nei
____ ____ ______, căruia i s-a înmânat 1 exemplar.
Data
PREŞEDINTE DE ŞEDIN

Semnătura

Anexa nr. 6 la HCL nr. 128/21.12.2018
Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului
pe clădiri şi teren pentru asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, folosite exclusiv pentru
activităţile fără scop lucrativ
Art. I. Asociaţiile şi fundaţiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale 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, pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi
teren.
Art.2. Scutirea se acordă numai pentru clădirile şi terenul aflate în patrimoniul asociaţiei sau
fundaţiei, folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ.
Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
a) clădirile şi terenul să fie în patrimoniul asociaţiei/fundaţiei;
b) asociaţia/fundaţia să desfăşoare activităţile menţionate la art. 1;
c) clădirile şi terenul să fie folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;
f
d) activităţile în cadrul asociaţiei/undaţiei să aibă caracter continuu, să se desfăşoare pe întreg
anul fiscal.
Art. 4. (I) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Compartimentul Buget, Finante si
Contabilitate, însoţită de
a) statutul asociaţiei/ fundaţiei;
b) memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei;
c) declaraţie că în clădirile/terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive pentru
activităţi fără scop lucrative;
d) alte documente considerate relevante în susţinerea cererii.
(2) După depunerea cererii, Compartimentul Buget, Finante si Contabilitate va proceda la
verificarea faptică a celor prezentate de asociaţie/ fundaţiei, urmând a se încheia o notă de
constatare.
(3) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.6a.
Art. 5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care se depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.
Art. 5. (1) Asociaţia/fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are
obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada
cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data l ianuarie a anului următor celui în care s-a
depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării
acesteia.
Art. 6. (1) Asociaţia/fundaţia care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren
are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări
intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de I ianuarie
a anului următor celui în care au intervenit modificările.

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1
ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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Anexa nr.6a la HCL nr. 128/21.12.2018

CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI ZABRANI

Subscrisa -------------------- cod unic de
identificare ---- cu sediul în----------- tel.------- fax---în calitate de
. Reprezentată prin dl.Id-na
adresa de email
(ă)
ciliat
în
, posesor al B.I./C.I.
_______, domi
, prin prezenta solicit scutire
seria ___, nr.______, CNP
de la plata*
, pentru imobilul situat în
conform
Hotărârii
Consiliului Local al Comunei Zabrani
-----------nr.___/____
La prezenta cerere anexez:
- statutul asociaţiei/ fundaţiei;
- memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei;
- declaraţie că în clădirile/terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive pentru
activităţi fără scop lucrative;
- alte documente considerate relevante în susţinerea cererii.
Data ______

Semnătura,

Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren
l .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de
scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se
sancţionează cu amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.
2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de I ianuarie
a anului următor celui în care au intervenit modificările.
3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând
cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Anexa nr. 7 la HCL nr. 128/21.12.2018
1. Se aprobă cuantumul taxelor speciale de copiere, după cum urmează:
Nr. Denumire taxă
crt
I. Copiere documente

Cuantumul taxei pentru anul
2018
- 0,50 lei/fata/A4
- 1,00 lei/fata/A3
- 1,00 lei/fata-verso/A4
- 2 leu/fata-verso/A3

2. Modul de calcul, declarare, încasare a taxei speciale de copiere:
- funcţionarul responsabil cu identificarea şi copierea documentelor solicitate întocmeşte nota de
plată, care se predă Compartimentului Relaţii cu Publicul, împreună cu documentaţia aferentă,
pentru expediere directă;
- în cazul în care documentele solicitate se expediază prin poştă, funcţionarul responsabil cu
pregătirea acestora va înştiinţa în scris solicitantul privind cuantumul taxei speciale de copiere şi
modalităţile de plată a acesteia şi va urmări achitarea acesteia anterior expedierii documentelor; taxa se încasează la ridicarea documentelor solicitate de la Compartimentul Relaţii cu Publicul
sau anterior expedierii acestora prin poştă;
- taxa se încasează şi în cazul în care petenţii solicită efectuarea unor copii de pe documentele
proprii, pe baza notei de plată întocmită de compartimentul unde se află copiatorul.
3. Destinaţia veniturilor realizate din taxele speciale de multiplicare: achiziţionare toner copiator,
achiziţionare copiator, piese copiator, hârtie A4 şi A3, ore suplimentare funcţionari în condiţiile
legii, dotarea şi amenajarea încăperii în care funcţionează echipamentul, cursuri de perfecţionare
pentru personal (curs, transpo1t, cazare, diurnă)
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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Anexa nr.8 la HCL nr. 128/21.12.2018
1. Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea, de către Compartimentul Buget,
Finante si Contabilitate, compartimentul Urbanism, Registrul Agricol si alte compartimente
înainte de expirarea termenului legal, a următoarelor documente:
- certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice şi juridice;
- analiza dosar de înmatriculare/radiere a mijloacelor de transport auto, pentru persoane fizice şi
juridice;
- adeverinţă radiere ipotecă;
- adeverinţă privind achitarea obligaţiilor contractuale pentru imobilele cumpărate cu plata în
rate;
- adeverinţă privind plata chiriei pentru teren.
Taxele se stabilesc astfel:
A. Pentru persoane fizice:
- lei Cuantumul taxei
Nr. Denumire document
pentru anul 2019
crt
Certificatul de atestare fiscală, dacă se
1.
20
solicită eliberarea în aceeaşi zi
30
Analiza dosar înmatriculare / radiere
2.
auto, dacă se solicită eliberarea în
aceeaşi zi
20
Adeverinţă radiere ipotecă, dacă se
3.
solicită eliberarea în termen de 3 zile
lucrătoare
4.
20
Adeverinţă privind achitarea obligaţiilor
contractuale pentru imobilele cumpărare
cu plata în rate, dacă se solicită
eliberarea în termen de 3 zile lucrătoare
20
5.
Adeverinţă privind plata chiriei pentru
teren, dacă se solicită eliberarea în
termen de 3 zile lucrătoare
20
Inregistrarea contractelor de arendă şi a
6.
actelor adiţionale lei/contract şi lei/act
adiţional inclusiv încetare contract,
reziliere
20
Taxă comerţ stradal
7.
120
8.
Taxă repunere în posesie lei/ha
Taxa conformitate / pag.
1
9.
7
10. Cheltuieli executarea silita: lei/plic
5
11. Taxa cautare acte in arhiva
120
12. Taxa aviz oportunitate
25
13. Certificat de atestare a
edificarii/extinderii constructiei

* Termenul de 3 zile lucrătoare începe să curgă, începând cu prima zi lucrătoare, ulterioară
depunerii cererii.
B. Pentru persoane juridice:
Nr. Denumire document
crt
1
Certificatul de atestare fiscală, dacă se
solicită eliberarea în aceeaşi zi
Analiza dosar înmatriculare / radiere
2
auto, dacă se solicită eliberarea în 3 zile
lucrătoare
Analiza dosar înmatriculare / radiere
3
auto, dacă se solicită eliberarea în aceeaşi

- lei Cuantumul taxei
pentru anul 2019
40
30
60

ZI

* Termenul de 3 zile lucrătoare începe să curgă, începând cu prima zi lucrătoare, ulterioară
depunerii cererii.
2. Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru emiterea de către Compartimentul Buget, Finante
si Contabilitate, la cererea contribuabililor persoane juridice, a următoarelor documente:
- înştiinţare de plată privind obligaţiile datorate bugetului local;
- situaţia privind bunurile şi serviciile cu care contribuabilul figurează în evidenţa organului
fiscal.
Cuantumul taxelor se stabileşte astfel:
- lei Cuantumul taxei
Nr. Denumire document
pentru anul 2019
crt
20
Inştiinţare de plata privind obligaţiile
1
datorate bugetului local
20
Situaţia privind bunurile şi serviciile cu
2
care contribuabilul figurează în evidenţa
organului fiscal
3. Se aprobă cuantumul taxei speciale pentru vizarea, de către Compartimentul Buget, Finante si
Contabilitate, a abonamentelor şi biletelor pentru spectacole, fluturaşi şi afişe publicitare, astfel:
Nr. Denumire taxă
crt.

I

Taxa specială
pentru vizare
abonamente şi
bilete
spectacole,
fluturaşi şi afişe
publicitare

Cuantumul taxei pentru anul 2019
In termen În termen In termen
de 7 zile
de 5 zile
de 3 zile
lucrătoare lucrătoare lucrătoare
0.50
0.10
I

* Termenele de 3, 5 respectiv 7 zile lucrătoare începe să curgă începând cu prima zi lucrătoare
ulterioară depunerii cererii.
4 Aceste taxe se datorează de către contribuabilii, persoane fizice şi juridice, care solicită
eliberarea înainte de termenul legal, a documentelor menţionate la pct.l, 2 şi 3.
Taxele se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar
veniturile realizate vor fi utilizate de către Compartimentul Buget, Finante si Contabilitate pentru
dotări (tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri, etc.), alte materiale şi
servicii necesare desfăşurării activităţii, precum şi pentru participarea la cursuri de formare
profesională organizate în domeniul activităţii de administrare a veniturilor bugetului local
pentru personalul Compartimentului Buget, Finante si Contabilitate.
5. Se datorează taxa specială de comunicare, la cererea terţelor persoane fizice/juridice, a
situaţiei privind patrimoniul şi/sau obligaţiile de plată ale contribuabililor înregistraţi în
Taxa se stabileşte în cuantum de 20 lei pentru fiecare contribuabil
evidenţele fiscale.
pentru care se solicită informaţii.
Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii, iar veniturile realizate vor fi utilizate de
către Compartimentul Buget, Finante si Contabilitate pentru dotări (tehnică de calcul, birotică,
investiţii, reparaţii şi igienizare birouri Compartimentul Buget, Finante si Contabilitate, etc.), alte
materiale şi servicii necesare desfăşurării activităţii, precum şi pentru participarea la cursuri de
formare profesională organizate în domeniul activităţii de administrare a veniturilor bugetului
local pentru personalul Compartimentului Buget, Finante si Contabilitate.
6. Se datorează taxa specială de corectare, de către organul fiscal, a plăţilor efectuate eronat de
către contribuabili prin decontare bancară.
Taxa se stabileşte în cotă procentuală de l % din suma achitată eronat, dar nu mai puţin de 1 O
lei.
Taxa se datorează de către contribuabilii, persoane juridice, care achită obligaţiile datorate
către bugetul local prin decontare bancară şi la care în documentul de plată există erori cu privire
la contul bancar în care se face viramentul sau alte erori care nu permit organului fiscal operarea
documentului de plată în evidenţele sale în conformitate cu intenţiile plătitorului.
Taxa se datorează de către contribuabili atunci când corectarea plăţii se face la cerere cât şi din
oficiu.
Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de corectare a plăţilor efectuate eronat prin
decontare bancară.
Dacă această corectare se efectuează din oficiu de către organul fiscal, taxa se achită după
efectuarea corectării şi comunicării către contribuabil a operaţiunii realizate şi taxei speciale
datorate, în termen de 1 O zile de la comunicare.
Pentru neachitarea la scadenţă a taxei, se datorează majorări de întârziere în condiţiile legii.
Veniturile realizate vor fi utilizate de către Compartimentul Buget, Finante si Contabilitate
pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri, etc.), alte
materiale şi servicii necesare desfăşurării activităţii, precum şi pentru participarea la cursuri de
formare profesională organizate în domeniul activităţii de administrare a veniturilor bugetului
local pentru personalul Compartimentului Buget, Finante si Contabilitate (curs, transport, cazare,
diurnă).

7 .Se instituite taxa specială pentru eliberarea on- line a certificatelor de atestare fiscală.
Cuantumul taxei pentru anul 2019 este:
- în cazul persoanelor fizice: 20 lei;
- în cazul persoanelor juridice: 40 Iei.
Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului, iar realizate vor
fi utilizate de către Compartimentul Buget, Finante si Contabilitate pentru dotări (tehnică de
calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri, etc.), alte materiale şi servicii necesare
desfăşurării activităţii, precum şi pentru participarea la cursuri de formare profesională
organizate în domeniul activităţii de administrare a veniturilor bugetului local pentru personalul
Compartimentului Buget, Finante si Contabilitate (curs, transport, cazare, diurnă).

TAXE PENT R U OCUPAREA TE MPORARĂ ADOMENIULUI P UBLIC
Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice, altele decât cele special amenajate (piaţă), precum şi
suprafeţele din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări servicii, standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în
parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, după caz, se stabileşte după cum urmează
ANUL

NR.
CRT

SP E C IFICAŢIE

I.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al comunei Zabrani cu aparate, standuri, tonete pentru
vânzarea de produse sau prestări servicii în faţa magazinelor unde îşi desfăşoară activitatea contribuabilii
respectivi
1. aparate diverse
10 lei/mp/zi
10 lei/mp/zi

2018

2019

10 lei/mo/zi
2. aparate friqorifice
10 lei/mo/zi
10 lei/mo/zi
3.standuri pentru comercializare flori si/sau lequme fructe
10 lei/mo/zi
10 lei/mp/zi
4.expunere mărfuri diverse
10 lei/mp/zi
* Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii
pentru perioadă specificată în cerere.
Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al comunei Zabrani cu aparate, standuri, tonete, gherete, cu
II.
ocazia desfăşurării unor manifestări cultural sportive (Zilele comunei, festivaluri, sărbători).
1. taxa

10 lei/mp/zi

10 lei/mp/zi

* Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, cu minimum 5 zile înaintea evenimentului, iar achitarea taxei se
face anticipat odată cu aprobarea cererii Pentru perioada specificată în cerere.
Taxa ocupare domeniul public şi /sau privat al comunei Zabrani cu construcţii provizorii
III.
( gherete, ) pentru desfăşurarea de activităţi comerciale {altele decât cele prevăzute la punctul I}
1. pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
2. alte activităţi

1 leu/mp/zi
2 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi
2 lei/mp/zi

* Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, iar achitarea taxei se face trimestrial în data de 15 martie, 15

iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, pentru gheretele existente la data de 31 decembrie.
* Pentru gheretele amplasate în cursul anului plata se face anticipat pentru trimestrul în curs, diferenţa urmând a se achita
trimestrial pentru perioada rămasă.
* Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalităţi de întârziere de 0,1%/zi, neplata pe o perioadă mai mare de 90 zile
duce la anularea autorizaţiei de amplasare şi eliberarea terenului.
* Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism de la
compartimentul de specialitate.
1 leu/mp/zi
IV.
Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al comunei
1 leu/mp/zi
Zabrani cu construcţii provizorii
(oanourioublicitareJ.
* Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, iar achitarea taxei se face trimestrial în data de 15 martie, 15
iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, pentru panourile existente la data de 31 decembrie.
Pentru panourile publicitare amplasate în cursul anului plata se face anticipat pentru trimestrul în curs, odată cu predarea terenului
pe bază de proces-verbal, diferenţa urmând a se achita trimestrial pentru perioada rămasă.
* Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalităţi de întârziere de 0,1%/zi, neplata pe o perioadă mai mare de 90 zile
duce la anularea autorizaţiei de amplasare şi eliberarea terenului.
* Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism de la
compartimentul de specialitate.
1 leu/mp/zi
1 leu/mp/zi
Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al comunei
V.
Zabrani cu terase sezoniere, amplasate în faţa unităţilor de
alimentatie publică.
Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii ,
pentru perioada specificată în cerere.
* Intervalul de functionare a teraselor sezoniere este cuprins între 15.04.- 30.09.

*

*

VI.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al comunei
Zabrani cu utilate agricole

0,2 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

* Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii ,
pentru perioade mai mici de 1 lună.
* pentru perioade mai lungi de 1 lună plata se face lunar, până în data de 3 a lunii următoare.
Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al comunei Zabrani pentru organizarea de campanii publicitare,
VII.
comea. ambulant
1.pe amplasamente fixe:

20 lei/mP/zi
10 lei/mp/zi

20 lei/molzi
10 lei/mp/zi

2. pe amplasamente mobile

50 lei/zi

50 lei/zi

3. comerţ ambulant (stradal)

20 lei/zi

20 lei/zi

a. cu vânzare
b. fără vânzare

* Cererea se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, iar achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii,
pentru perioada specificată în cerere.
VIII.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al comunei Zabrani pentru depozitarea autorizată de mil_teriale
de orice fel.
1. materiale de construcţii (nisip, balast, cărămizi, material lemnos)

1 leu/mp/zi

1 leu/mp/zi

2. combustibili pentru încălzirea locuinţei

0,5 lei/mp/zi

0,5 lei/mp/zi

* Persoanele fizice/ juridice care posedă autorizaţie de construire valabilă au dreptul de a depozita materiale de construcţii pe
domeniul public fără plata taxei.
* Pentru cazurile care nu necesită eliberarea autorizaţiei de construire ( Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii ), se depune o cerere pentru obţinerea Avizului privind depozitarea pe domeniul public a materialelor de construcţii la
Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului.
* plata taxei se face anticioat odată cu deounerea cererii pentru perioada specificată în cerere.
IX.
Taxă acces auto în zonele restricţionate peste masa maximă
admisă:
20,00 lei
20,00 lei
-pe zi
200,00 lei
200,00 lei
-pe lună
X.

XI.

Taxă pentru desfacerea temporară de produse ce fac obiectul
comerţului în piaţă, obor, parcări, standuri amplasate de-a lungul
domeniului public, pe străzi sau în locurile stabilite prin H.C.L. se
datorează următoarele taxe:

1. platou oiată
2. în locurile stabilite prin HCL, de-a lungul drumurilor publice

1 3 lei/mo/zi
2 lei/mp/zi

1 leu lmo/zi
20 lei /zi

Taxa pentru ocuparea sălii de sport,Cămin Cultural, Terenuri
sintetice
Taxa pentru ocuparea Căminului Cultural- evenimente private
Taxa utilizare teren sintetic (cu excepţie elevi)
-pe timp de noapte

50 lei/oră

50 lei/oră

5 lei/pers
SO lei/oră

5 lei/pers
50 lei/oră

* Cererea pentru ocuparea domeniului public se depune la Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului,taxa se achită lunar, până în
data de 3 a fiecărei luni, pentru perioade mai mari de 1 lună.
* Pentru perioade mai mici de 1 lună taxa se achită anticipat, odată cu aorobarea cererii pentru perioada soecificată în cerere.

