ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA SÎNPAUL
-CONSILIUL LOCAL________________________________________________________________________________________________________________________
Sînpaul, Str. Principala nr. 195 jud. Cluj ; telefon / fax : 0264-282810, 0264-282805
http://www.primariasinpaul.ro/

H O T Ă R Â R E A Nr. 84
din 16.11.2017
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,precum și a taxelor speciale, la nivelul comunei
Sînpaul pe anul 2018
Consiliul local al comunei Sînpaul , judetul Cluj , întrunit în şedinta de lucru ordinară
din data de 16.11.2017;
Având în vedere necesitatea şi oportunitatea stabilirii impozitelor și taxelor locale la
nivelul comunei Sînpaul, județul Cluj, pentru anul fiscal 2018;
Potrivit prevederilor:
a) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
b) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și art. 30
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
d) titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
e) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
f) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
g) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
h) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
i) Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
j) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național
de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și
completările ulterioare, ierarhizarea localităților:
Având în vedere proiectul de hotărâre al primarului comunei Sînpaul, jud. Cluj privind
justificarea necesitații si oportunității stabilirii impozitelor si taxelor speciale pentru anul 2018:
Ținând cont de raportul nr………../…………..al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Sînpaul prin care se fundamentează si se justifica
impozitele si taxele speciale propuse pentru anul 2018;
Ținând cont de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Sînpaul;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art.1. (1) Se aprobă impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2018 și se
stabilesc potrivit prezentei hotărâri, in anexele 1-5.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor
locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de
către Consiliul Local al comunei Sînpaul, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre are un caracter normativ şi se aplică începând cu data de
01.01.2018.
Art.3. Prezentei hotărâri îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Sînpaul şi personalul din aparatul propriu cu atribuţii pe linie de buget-finanţe, contabilitate.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Sînpaul, în
termenul și condițiile prevăzute de lege, și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie,
în spațiul accesibil publicului.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Mircea OLTEAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, prezenta hotarare a fost adoptata cu:
Numar consilieri in functie :
11
Numar consilieri prezenti :
___
Hotarare adoptata cu : voturi pentru
abtineri
împotriva

__
__
__

Liviu SALANŢA

Anexa nr. 1
La Hot. nr. _84_ din 16.11.2017

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
A. PERSOANE FIZICE
1. Impozitul pe cladiri , in cazul persoanelor fizice, se calculeaza prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii , exprimata in m ² , cu valoarea impozabila pe
metru patrat a cladirii , cu cota de impozitare de 0,09 % si cu coeficientul de rang al localitatii.

2. Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii exprimata in metri patrati , cu valoarea
corespunzatoare din tabelul urmator :
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI
Art. 457 alin. (1)

Art. 457 alin. (2)

Tipulăcl dirii

A.ăCl diriăcuăăcadreădinăbetonăarmatăsauăcuăperețiăexterioriădinăc r mid ăars ăsauă
dinăoriceăalteămaterialeărezultateăînăurmaăunuiătratamentătermicăși/sauăchimic
B.ăCl diriăcuăperețiăexterioriădinălemn,ădinăpiatr ănatural ,ădinăc r mid ănears ,ădinăă
v l tuci,ăsauădinăoriceăalteămaterialeănesupuseăunuiătratamentătermicăși/sauăchimică
C.ăCl dire-anex ăcuăcadreădinăbetonăarmatăsauăcuăperețiăexterioriădinăc r mid ăars ă
sauădinăoriceăalteămaterialeărezultateăînăurmaăunuiătratamentătermicăși/sauăchimicăă
D.ă Cl dire-anex ă cuă perețiă exterioriă dină lemn,ă dină piatr ă natural ,ă dină c r mid ă
nears ,ă dină ă v l tuci,ă sauă dină oriceă alteă materialeă nesupuseă unuiă tratamentă termică
și/sauăchimicăă
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile
de clădiri prevăzute la lit. A-D
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

Art. 458 alin. (1) Calculul impozitului pe
cl dirileănereziden ialeăaflateăînăproprietateaă
persoanelor fizice.
Art. 460 alin. (1) Calculul impozitului/taxei pe
cl dirileăde inuteădeăpersoaneleăjuridice,ăcl dirileă
reziden ialeăaflateăînăproprietateaăsauăde inuteădeă
persoanele juridice.
Art. 460 alin. (2)
Pentruă cl dirileă
nereziden ialeă aflateă înă proprietateaă sauă de inuteă
de persoanele juridice.
Art. 462 alin. (2) Pentruăplataăcuăanticipa ieăaă
impozituluiăpeăcl diri,ădatoratăpentruăîntregulăan

COTAăSTABILIT ăDEăCONSILIULăLOCALă
PENTRU ANUL 2018
0,08% - 0,2%
0,09%
- lei/m² VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2018
Valoareaăimpozabil
Valoareaăimpozabil
Cuăinstalațiiădeăap ,ă
Cuăinstalațiiădeăap ,ă
F r ăinstalațiiădeăap ,ă
F r ăinstalațiiădeăap ,ă
canalizare,ăelectriceășiă
canalizare,ăelectriceășiă
canalizare, electricitate sau
canalizare, electricitate
înc lzireă(condițiiă
înc lzireă(condițiiă
înc lzire
sauăînc lzire
cumulative)
cumulative)
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

1.000

600

1.000

600

300

200

300

200

200

175

200

175

125

75

125

75

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
0,2% - 1,3%

COTAăSTABILIT ăDEăCONSILIULăLOCALăPENTRUăANULă2018
0,2 %

0,08% - 0,2%

0,2%

0,2% - 1,3%

1%

0% - 10%

10%

1

3. Pentru determinarea valorilor impozabile pe ranguri de localitati se aplica coeficienti de corectie dupa cum urmeaza :
Localitate / Zona A
Rang localitate
Coeficient corectie
Sînpaul
IV
1 , 10
Şardu
V
1 , 05
Sumurducu
V
1, 05
Mih ieşti
V
1, 05
Berindu
V
1, 05
TopaăMic
V
1, 05
4. a) Suprafa aăconstruit ădesf şurat ăaăuneiăcl diriăseădetermin ăprinăînsumareaăsuprafe elorăsec iunilorătuturorănivelurilorăcl dirii, inclusiv ale balcoanelor,
logiilorăsauăaleăcelorăsituateălaăsubsolăsauălaămansard ,ăexceptândăsuprafe eleăpodurilorăneutilizateăcaălocuin ,ăaleăsc rilorăşiăteraselorăneacoperite.
b) Dac ădimensiunileăexterioareăaleăuneiăcl diriănuăpotăfiăefectivăm surateăpeăconturulăexterior,ăatunciăsuprafa aăconstruit ădesf şurat ăaăcl diriiăseădetermin ă
prinăînmul ireaăsuprafe eiăutileăaăcl diriiăcuăunăcoeficientădeătransformareădeă1,4.ăă
5. Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
- cu 50% pentru cladirea ce are o vechime de peste 100 ani la data de 1 ian a anului fiscal;
- cu 30% pentru cladirea care are o vechime intre 50 si 100 de ani de la data de 1 Ianuarie a
anului fiscal de referinta;
- cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv,la data de 1 Ianuarie a anului fiscal de referinta
6. Pentruăcl dirileănereziden ialeăaflateăînăproprietateaăpersoanelorăfizice,ăutilizateăpentruăactivit iădinădomeniulăagricol,ă impozitulăpeăcl diriăseăcalculeaz ă
prin aplicarea unei cote de 0,4%ăasupraăvaloriiăimpozabileăaăcl dirii.
7. Înăcazulăînăcareăvaloareaăcl diriiănuăpoateăfiăcalculat ăconformăprevederilorăalin.ă (1),ăimpozitulăseăcalculeaz ăprinăaplicareaăcoteiădeă2%ăasupraăvaloriiă
impozabile determinate conform art. 457 cod fiscal.
8. Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.
9. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat
pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.
10. Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
11. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru întregul an de catre contribuabili personae fizice, pâna la data de 31 martie a anului
respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
B PERSOANE JURIDICE
1. Pentruă cl dirileăreziden ialeă aflateăînă proprietateaă sauă de inuteă deă persoaneleăjuridice,ă impozitul/taxaă peăcl diriă seăcalculeaz ă prină aplicareaă uneiă coteădeă
0,2%ăasupraăvaloriiăimpozabileăaăcl dirii.
2. Pentruă cl dirileă nereziden ialeă aflateăînă proprietateaă sauă de inuteă deă persoaneleăjuridice,ă impozitul/taxaăpeă cl diriăseă calculeaz ă prină aplicareaă uneiăcoteă
cuprinseăîntreă1%ăăinclusiv,ăasupraăvaloriiăimpozabileăaăcl dirii.
3. Pentruăcl dirileănereziden ialeăaflateăînăproprietateaăsauăde inuteădeă persoaneleăjuridice,ăutilizateăpentruăactivit iădinădomeniulăagricol,ăimpozitul/taxaăpeă
cl diriăseăcalculeaz ăprinăaplicareaăuneiăcoteădeă0,4%ăasupraăvaloriiăimpozabileăaăcl dirii.
4.ăPentruăstabilireaăimpozitului/taxeiăpeăcl diri,ăvaloareaăimpozabil ăaăcl dirilorăaflateăînăproprietateaăpersoanelorăjuridiceăesteăvaloareaădeălaă31ădecembrieăaă
anuluiăanteriorăceluiăpentruăcareăseădatoreaz ăimpozitul/taxaăşiăpoateăfi:
a)ăultimaăvaloareăimpozabil ăînregistrat ăînăeviden eleăorganuluiăfiscal;ăă
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b) valoareaărezultat ădintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la
dataăevalu rii;ăă
c)ăvaloareaăfinal ăaălucr rilorădeăconstruc ii,ăînăcazulăcl dirilorănoi,ăconstruite în cursul anului fiscal anterior;
d)ăvaloareaăcl dirilorăcareărezult ădinăactulăprinăcareăseătransfer ădreptulădeăproprietate,ăînăcazulăcl dirilorădobânditeăîn cursul anului fiscal anterior;
e)ă înă cazulă cl diriloră careă suntă finan ateă în bazaă unuiă contractă deă leasingă financiar,ă valoareaă rezultat ă dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizatăînăconformitateăcuăstandardeleădeăevaluareăaăbunurilorăaflateăînăvigoareălaădataăevalu rii;ăă
f)ă înă cazulă cl diriloră pentruă care seă datoreaz ă taxaă peă cl diri,ă valoareaă înscris ă înă contabilitateaă proprietaruluiă cl diriiă şiă comunicat ă concesionarului,ă
locatarului,ătitularuluiădreptuluiădeăadministrareăsauădeăfolosin ,ădup ăcaz.ăă
5.ăValoareaăimpozabil ăaăcl diriiăseăactualizeaz ăoădat ălaă3ăani,ăpeăbazaăunuiăraportădeăevaluareăaăcl diriiăîntocmitădeăunăevaluatorăautorizatăînăconformitateăcuă
standardeleădeăevaluareăaăbunurilorăaflateăînăvigoareălaădataăevalu rii.ăă
6. Înăcazulăînăcareăproprietarulăcl diriiănuăaăactualizatăvaloareaăimpozabil ăaăcl diriiăînăultimiiă3ăaniăanterioriăanuluiădeăreferin ,ăcotaăimpozitului/taxeiăpeă
cl diriăesteă5%.ăă
Declararea, dobandirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor.
1. Impozitulăpeăcl diriăesteădatoratăpentruăîntregulăanăfiscalădeăpersoanaăcareăareăînăproprietateăcl direaălaădataădeă31ădecembrieăaăanuluiăfiscalăanterior.
2.ăÎnăcazulădobândiriiăsauăconstruiriiăuneiăcl diriăînăcursulăanului,ăproprietarulăacesteiaăareăobliga iaăs ădepun ăoădeclara ieălaăorganulăfiscalălocalăînăaăc ruiăraz ă
teritorial ădeăcompeten ăseăafl ăcl direa,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataădobândiriiăşiădatoreaz ăimpozităpeăcl diriăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieăaăanuluiăurm tor.
3.ă Înă cazulă înă cadreă dreptulă deă proprietateă asupraă uneiă cl diriă esteă transmis înă cursulă anului,ă impozitulă vaă fiă datorată deă persoanaă careă de ineă dreptulă deă
proprietateăasupraăcl diriiălaădataădeă31ădecembrieăaăanuluiăfiscalăanteriorăanuluiăînăcareăseăînstr ineaz .
4. Înăcazulăuneiăcladiriăcareăaăfostăînstrainata,ămodificat ,ădemolataăsauădistrusa,ăsauăînăcazulăreevalu riiădupaăcaz,ăînăcursulăanului,ăproprietarulăareăobliga iaăs ă
depun ăoănou ădeclara ieăădeăimpunereălaăorganulăfiscalălocal,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataădemol riiăsauădistrugeriiăşiăînceteaz ăs ădatorezeăimpozitul începând cu
dataădeă1ăianuarieăaăanuluiăurm tor,ăinclusivăînăcazulăcl dirilorăpentruăcareănuăs-aăeliberatăautoriza ieădeădesfiin are.
5.ă Declarareaă cl diriloră înă vedereaă impuneriiă şiă înscriereaă acestoraă înă eviden eleă autorit iloră administra ieiă publiceă localeă reprezint ă oă obliga ieă legal ă aă
contribuabililorăcareăde inăînăproprietateăacesteăimmobile,ăchiarădac ăeleăauăfostăexecutateăf r ăautoriza ieădeăconstruire.
6.ăDeclara iileăfiscalăseădepunăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataădobândiriiăsauădeălaădataăapari ieiăoric reiaădinăurm toareleăsitua ii:
- modific riăprivindădomiciliulăficalăalăcontribuabilului;
- schimbare de nume si prenume ale contribuabilului;
- oriceăalteămodific riăceăconducălaărecalculareaăimpozituluiădatorat.
7. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, concesionate,inchiriate,date in administrare ori in folosinta,
dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladire care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatorilor,titularilor dreptului de administrare sau de
folosinta,dupa caz,in conditiile similare impozitului pe cladiri.
8. Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral
pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma
de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat. (art 462 alin 3)
9.Taxaăpeăcl diriăseăpl teșteălunar,ăpân ălaădataădeă25ăaăluniiăurm toareăfiec reiăluniădinăperioadaădeăvalabilitateăaăcontractului prin care se transmite dreptul de
concesiune,ăînchiriere,ăadministrareăoriăfolosinț (artă462ăalină5)
10. Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
11. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru întregul an de catre contribuabili personae juridice, pâna la data de 31 martie a anului
respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
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Anexa nr. 2
La Hot. nr. _84_ din 16.11.2017

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
A. INTRAVILAN
1. Înă cazulă unuiă terenă amplasată înă intravilan,ăînregistrată înă registrulăagricolă laăcategoriaădeă folosin ăterenuriăcuăconstruc ii,ă precumă şiă terenulă

înregistratăînăregistrulăagricolălaăalt ăcategorieădeăfolosin ădecâtăceaădeăterenuriăcuăconstruc iiăînăsuprafa ădeăpân ălaă400ăm2,ăinclusiv,ăimpozitul/taxaăpeă
terenăseăstabileşteăprinăînmul ireaăsuprafe eiăterenului,ăexprimat ăînăhectare,ăcuăsumaăcorespunz toareăprev zut ăînăurm torul tabel:
Localitate / zona A
Sînpaul
Şardu
Sumurducu
Mih ieşti
Berindu

Rangul localitatii
IV
V
V
V
V

- RON / ha 889
711
711
711
711

TopaăMic

V

711

2. Înăcazulăunuiăterenăamplasatăînăintravilan,ăînregistratăînăregistrulăagricolălaăalt ăcategorieădeăfolosinț ădecâtăceaădeăterenuriăcuăconstrucții,ăpentruăsuprafațaădeă
pana la 400 m2,ăimpozitul/taxaăpeăterenăseăstabileșteăprinăînmulțireaăsuprafețeiăterenului,ăexprimat ăînăhectare,ăcuăsumaăcorespunz toareăprev zut ăînătabelulădeă
maiăjosăiarăacestărezultatăseăînmulțeșteăcuăcoeficientulădeăcorecțieăcorespunz torăprev zutălaălit.ăb.
3. Impozitul pe teren intravilan – alta categorie de folosinta decat cea de teren cu constructii se stabileste dupa cum urmeaza :
a. Prin inmultirea numarului de metri patrati cu suma prevazuta in urmatorul tabel:
Categoria de folosinta
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada
Padure sau al teren cu vegetatie forestiera
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Neproductiv

Zona A - RON / ha 28
21
21
46
53
28
15
X
X

b. Suma rezultata mai sus se inmulteste cu coeficientul de corectie prevazut in urmatorul tabel:
Localitate / Zona A
Sînpaul
Şardu
Sumurducu
Mih ieşti
Berindu

Rangul localitatii
IV
V
V
V
V

Coeficient de corectie
1 , 10
1 , 00
1 , 00
1 , 00
1 , 00
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Topa-Mic

V

1 , 00

B. EXTRAVILAN
1.

Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan se calculeaza prin inmultirea suprafetei exprimata in hectare cu suma corespunzatoare din tabelul de
mai jos, înmul it ăcuăcoeficientulădeăcorec ie:

Categoria de folosinta
Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada
Padure sau al teren cu vegetatie forestiera
Teren cu ape
Terenăcuăamenaj riăpiscicole
Drumuriăşiăc iăferate
Neproductiv

Zona A

(- lei / ha -)
31
50
28
28
55
56
16
6
34
X
X

2. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in
conditii similare impozitului pe teren.
3. Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
4. Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea
categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, în lipsa acestuia, a
unui membru major al gospodariei, sub sanctiunea nulitatii.
7.ăÎnăcazulădobândiriiăunuiăterenăînăcursulăanului,ăproprietarulăacestuiaăareăobligațiaăs ădepun ăoănou ădeclarațieădeăimpunere la organul fiscal localăînăaăc ruiă
raz ăteritorial ădeăcompetenț ăseăafl ăterenul,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataădobândirii,ășiădatoreaz ăimpozităpeăterenăîncepând cu data de 1 ianuarie a anului
urm tor.
8. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmisăînăcursulăunuiăanăfiscal,ăimpozitulăesteădatoratădeăpersoanaăcareădețineădreptulădeă
proprietateăasupraăterenuluiălaădataădeă31ădecembrieăaăanuluiăfiscalăanteriorăanuluiăînăcareăseăînstr ineaz .
6. Declaratiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:
a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;
c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren.
7.ăDac ăîncadrareaăterenuluiăînăfuncțieădeărangulălocalit țiiășiăzon ăseămodific ăînăcursulăunuiăanăsauăînăcursulăanuluiăintervine un eveniment care conduce la
modificareaăimpozituluiăpeăteren,ăimpozitulăseăcalculeaz ăconformănoiiăsituațiiăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieăaăanuluiăurm tor. (art 466 alin 4)
8. Înăcazulămodific riiăcategorieiădeăfolosinț ăaăterenului,ăproprietarulăacestuiaăareăobligațiaăs ădepun ăoănou ădeclarațieădeăimpunere la organul fiscal local în
aăc ruiăraz ăteritorial ădeăcompetenț ăseăafl ăterenul,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataămodific riiăfolosinței,ășiădatoreaz ăimpozitulăpeăterenăconformănoiiăsituațiiă
începândăcuădataădeă1ăianuarieăaăanuluiăurm tor.ă
9.ăÎnăcazulăterenurilorălaăcareăseăconstat ădiferențeăîntreăsuprafețeleăînscriseăînăacteleădeăproprietateășiăsituațiaăreal ărezultat ădinăm sur torileăexecutateăînă
condițiileăLegiiănr.ă7/1996,ărepublicat ,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare,ăpentruădeterminareaăsarciniiăfiscaleăse auăînăvedereăsuprafețeleăcareăcorespundă
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situațieiăreale,ădovediteăprinălucr riădeăcadastru.ăDateleărezultateădinălucr rileădeăcadastruăseăînscriuăînăevidențeleăfiscale,ăînăregistrulăagricol,ăprecumășiăînăcarteaă
funciar ,ăiarăimpozitulăseăcalculeaz ăconformănoiiăsituațiiăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieăaăanuluiăurm torăceluiăînăcareăseăînregistreaz ăla organul fiscal local lucrarea
respectiv ,ăcaăanex ălaădeclarațiaăfiscal .ă(artă466ăalină6)
10.ăÎnăcazulăunuiăterenăcareăfaceăobiectulăunuiăcontractădeăleasingăfinanciar,ăpeăîntreagaădurat ăaăacestuiaăseăaplic ăurm toarele reguli(art 466 alin 7):
a) impozitulăpeăterenăseădatoreaz ădeălocatar,ăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieăaăanuluiăurm torăceluiăînăcareăaăfostăîncheiatăcontractul;
b)ăînăcazulăînăcareăcontractulădeăleasingăfinanciarăînceteaz ăaltfelădecâtăprinăajungereaălaăscadenț ,ăimpozitulăpeăterenăseădatoreaz ădeălocator,ăîncepândăcuădataădeă1ă
ianuarieăaăanuluiăurm torăceluiăînăcareăterenulăaăfostăpredatălocatoruluiăprinăîncheiereaăprocesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare
careăatest ăintrareaăbunuluiăînăposesiaălocatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c)ăatâtălocatorul,ăcâtășiălocatarulăauăobligațiaădepuneriiădeclarațieiăfiscaleălaăorganulăfiscalălocalăînăaăc ruiăraz ădeăcompetenț ăseăafl ăterenul,ăînătermenădeă30ădeăzileădeă
laădataăfinaliz riiăcontractului de leasing sau a încheierii procesului-verbalădeăpredareăaăbunuluiăsauăaăaltorădocumenteăsimilareăcareăatest ăintrareaăbunuluiăînăposesiaă
locatoruluiăcaăurmareăaărezilieriiăcontractuluiădeăleasingăînsoțit ădeăoăcopieăaăacestorădocumente.ă
11. Taxaăpeăterenăseădatoreaz ăpeăperioadaăvalabilit țiiăcontractuluiăprinăcareăseăconstituieădreptulădeăconcesiune,ăînchiriere,ăadministrareăoriăfolosinț .ăÎnăcazulă
contractelorăcareăprev dăperioadeămaiămiciădeăunăan,ătaxaăseădatoreaz ăproporționalăcuăintervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere,
administrareăoriăfolosinț .
12. Persoanaăcareădatoreaz ătaxaăpeăterenăareăobligațiaăs ădepun ăoădeclarațieălaăorganulăfiscalălocalăînăaăc ruiăraz ăteritorial ădeăcompetenț ăseăafl ăterenul,
pân ălaădataădeă25ăaăluniiăurm toareăceleiăînăcareăintr ăînăvigoareăcontractulăprinăcareăseăacord ădreptulădeăconcesiune,ăînchiriere,ăadministrareăoriăfolosinț ,ălaăcareă
anexeaz ăoăcopieăaăacestuiăcontract.
13. Înăcazulăuneiăsituațiiăcareădetermin modificareaătaxeiăpeăterenădatorate,ăpersoanaăcareădatoreaz ătaxaăpeăterenăareăobligațiaăs ădepun ăoădeclarațieălaă
organulăfiscalălocalăînăaăc ruiăraz ăteritorial ădeăcompetenț ăseăafl ăterenul,ăpân ălaădataădeă25ăaăluniiăurm toareăceleiăîn care s-a înregistratăsituațiaărespectiv .(artă466ă
alin 10)
14. Declarareaăterenurilorăînăscopăfiscalănuăesteăcondi ionat ădeăînregistrareaăacestorăterenuriălaăoficiileădeăcadastruăşiăpublicitateăimobiliar ăartă466ăalină11
15. Depunereaădeclarațiilorăfiscaleăreprezint oăobligațieășiăînăcazulăpersoanelorăcareăbeneficiaz ădeăscutiriăsauăreduceriădeălaăplataăimpozituluiăsauăaătaxeiăpeă
teren.
16.ăImpozitulăpeăteren,ădatoratăaceluiaşiăbugetălocalădeăc treăcontribuabili,ăpersoaneăfiziceăşiăjuridice,ădeăpân ălaă50ăleiăinclusiv,ăseăpl teşteăintegralăpân ălaă
primulătermenădeăplat .
16. Înăcazulăcontractelorădeăconcesiune,ăînchiriere,ăadministrareăsauăfolosin ,ăcareăseărefer ălaăperioadeămaiămariădeăoălun ,ătaxaăpeăterenăseăpl teşteălunar,ă
pân ălaădataădeă25ăinclusivăaăluniiăurm toareăfiec reiăluniădinăperioadaădeăvalabilitateăaăcontractului,ădeăc treăconcesionar,ălocatar,ătitularulădreptuluiădeăadministrare
sauădeăfolosin .

17. Pentruăplataăcuăanticipa ieăaăimpozituluiăpeăteren,ădatoratăpentruăîntregulăanădeăc treăcontribuabili,ăpân ălaădataădeă31ămartieăinclusiv,ăaăanuluiă
respectiv,ăseăacord ăoăbonifica ieădeă10%.
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Anexa nr. 3
La Hot. nr. _84_ din 16.11.2017

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
1. Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia,prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm³ sau fractiune din
aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
A Mijloace de transport cu tractiune mecanica
Mijloc de transport cu tractiune mecanica
Vehicule inmatriculate
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica
de pana la 1600 cm3 inclusiv
Motociclete,ătricicluriăşiăcvadricicluriăcuăcapacitateaăcilindric ădeăpesteă1.600ăcm3
Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1601cm3 si 2.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001cm3 si 2.600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601cm3 si 3.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001 cm3
Autobuze , autocare , microbuze
Alte vehicole cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12
tone inclusiv
Tractoare inmatriculate
II Vehicule înregistrate
Vehiculeăcuăcapacitateăcilindric
Vehiculeăinregistrateăcuăcapacitateăcilindric ăŢ4800ăcm3
Vehiculeăinregistrateăcuăcapacitateăcilindric ă>4800ăcm3
Vehicule f r ăcapacitateăcilindric ăeviden iat

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%.
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- lei /
200 cm³ sau fractiune 8
9
18
72
144
290
24
30
18
Lei/200 cm3
2
4
50 lei/an

B Autovehicole de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul, in lei/an

Numarul axelor si greutatea bruta încărcată admisă

Axe
motor(are) cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

I Vehicule cu 2 axe
1.ăMasaădeăcelăpu ină12ătoneădarănu mai mult de 13 tone
2.ăMasaădeăcelăpu ină13ătoneădarănuămaiămultădeă14ătone
3.ăMasaădeăcelăpu ină14ătoneădarănuămaiămultădeă15ătoneăăăăă
4.ăMasaădeăcelăpu ină15ătoneădarănuămaiămultădeă18ătone
5.ăMasaădeăcelăpu ină18 tone
II Vehicule cu 3 axe
1.ăMasaădeăcelăpu ină15ătoneădarănuămaiămultădeă17ătoneă
2.ăMasaădeăcelăpu ină17ătoneădarănuămaiămultădeă19ătoneă
3.ăMasaădeăcelăpu ină19ătoneădarănuămaiămultădeă21ătone
4.ăMasaădeăcelăpu ină21ătoneădarănuămaiămultădeă23ătoneă
5.ăMasaădeăcelăpu ină23ătoneădarănuămaiămultădeă25ătone
6.ăMasaădeăcelăpu ină25ătoneădarănuămaiămultădeă26ătone
7. Masa de cel putin 26 tone
III Vehicule cu 4 axe
1.ăMasaădeăcelăpu ină23ătoneădarănuămaiămultădeă25ătone
2.ăMasaădeăcelăpu ină25ătoneădarănuămaiămultădeă27ătone
3.ăMasaădeăcelăpu ină27ătoneădarănuămaiămultădeă29ătone
4.ăMasaădeăcelăpu ină29ătoneădar nu mai mult de 31 tone
5.ăMasaădeăcelăpu ină31ătoneădarănuămaiămultădeă32ătone
6.ăMasaădeăcelăpu ină32ătone

Alte siteme
de suspensie
pentru axele
motoare

X
0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257
X

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583
X

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464
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Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai
mare de 12 tone
C.

Impozitul, in lei/an
Numarul axelor si masa totala autorizata
Ax(e)
motor(are) cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

I Vehicule cu 2 +1 axe
1. Masa de cel putin 12 tone dar nu mai mult de 14 tone
2. Masa de cel putin 14 tone dar nu mai mult de 16 tone
3. Masa de cel putin 16tone dar nu mai mult de 18/ tone
4. Masa de cel putin 18 tone dar nu mai mult de 20 tone
5. Masa de cel putin 20 tone dar nu mai mult de 22 tone
6. Masa de cel putin 22 tone dar nu mai mult de 23 tone
7. Masa de cel putin 23 tone dar nu mai mult de 25 tone
8. Masa de cel putin 25 tone dar nu mai mult de 28 tone
9. Masa de cel putin 28 tone
II Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel putin 23 tone dar nu mai mult de 25 tone
2. Masa de cel putin 25 tone dar nu mai mult de 26 tone
3. Masa de cel putin 26 tone dar nu mai mult de 28 tone
4. Masa de cel putin 28 tone dar nu mai mult de 29 tone
5. Masa de cel putin 29 tone dar nu mai mult de 31 tone
6. Masa de cel putin 31 tone dar nu mai mult de 33 tone
7. Masa de cel putin 33 tone dar nu mai mult de 36 tone
8. Masa de cel putin 36 tone dar nu mai mult de 38 tone
9. Masa de cel putin 38 tone
III Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa de cel putin 36 tone dar nu mai mult de 38 tone
2. Masa de cel putin 38 tone dar nu mai mult de 40 tone
3. Masa de cel putin 40 tone

Alte siteme
de suspensie
pentru axele
motoare

X
0
0
0
64
147
334
445
803
803

0
0
64
147
334
445
803
1408
1408
X

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239
X

1698
2363
2363

2363
3211
3211
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IV Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel putin 36 tone dar nu mai mult de 38 tone
2. Masa de cel putin 38 tone dar nu mai mult de 40 tone
3. Masa de cel putin 40 tone dar nu mai mult de 44 tone
4. Masa de cel putin 44 tone
III Vehicule cu 3+3 axe
1. Masa de cel putin 36 tone dar nu mai mult de 38 tone
2. Masa de cel putin 38 tone dar nu mai mult de 40 tone
3. Masa de cel putin 40 tone dar nu mai mult de 44 tone
4. Masa de cel putin 44 tone

X
1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262
X

853
1032
1542
1542

1032
1434
2454
2454

D. Remorci , semiremorci sau rulote
impozit –

Masa totala maxima autorizata
lei/ anPana la 1 tona inclusiv
Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone
2.

3.

4.

5.

9
34
52
64

În cazul dobândirii unui mijloc de transport,ăproprietarulăacestuiaăareăobliga iaăs ădepun ăoădeclara ieălaăorganulăfiscalălocalăînăaăc ruiăraz ă
teritorial ădeăcompeten ăareădomiciliul,ăsediulăsauăpunctulădeălucru,ădup ăcaz,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataădobândiriiăşiădatoreaz ă
impozit pe mijloaceleădeătransportăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieăaăanuluiăurm torăînmatricul riiăsauăînregistr riiămijloculuiădeătransport.
Înăcazulăradieriiădinăcircula ieăaăunuiămijlocădeătransport,ăproprietarulăareăobliga iaăs ădepun ăoădeclara ieălaăorganulăfiscalăînăaăc ruiăraz ă
teritorial ădeăcompeten ăîşiăareădomiciliul,ăsediulăsauăpunctulădeălucru,ădup ăcaz,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataăradierii,ăşiăînceteaz ă
s ădatorezeăimpozitulăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieăaăanuluiăurm tor.
Înăcazulăoric reiăsitua iiăcareăconduceălaămodificareaăimpozituluiăpeămijloaceleădeătransport,ăinclusivăschimbareaădomiciliului, sediului
sauăpunctuluiădeălucru,ăcontribuabilulăareăobliga iaădepuneriiădeclara ieiăfiscaleăcuăprivireălaămijloculădeătransport la organul fiscal local
peăaăc reiăraz ăteritorial ăîşiăareădomiciliul/sediul/punctulădeălucru,ăînătermenădeă30ădeăzile,ăinclusiv,ădeălaămodificareaăsurvenit ,ăşiă
datoreaz ăimpozitulăpeămijloaceleădeătransportăstabilităînănoileăcondi iiăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieăaăanuluiăurm tor.
Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:
a)ămijloaceleădeătransportăaflateăînăproprietateaăsauăcoproprietateaăveteranilorădeăr zboi,ăv duvelorădeăr zboiăsauăv duvelor
nerec s toriteăaleăveteranilorădeăr zboi,ăpentruăunăsingurămijlocădeătransport,ălaăalegereaăcontribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul
persoanelor cu handicap sau invaliditate,ăaflateăînăproprietateaăsauăcoproprietateaăreprezentan ilorălegaliăaiăminorilorăcuăhandicapăgravăsauă
accentuatăşiăaiăminorilorăîncadra iăînăgradulăIădeăinvaliditate,ăpentruăunăsingurămijlocădeătransport,ălaăalegereaăcontribuabilului;
c) mijloacele deătransportăaflateăînăproprietateaăsauăcoproprietateaăpersoanelorăprev zuteălaăart. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990,
republicat,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăunăsingurămijlocădeătransport,ălaăalegereaăcontribuabilului;
d)ămijloaceleădeătransportăaflateăînăproprietateaăsauăcoproprietateaăpersoanelorăprev zuteălaăart. 3 alin. (1) lit. b) şiăart.ă4ăalin. (1) din
Legea nr. 341/2004,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăunăsingurămijlocădeătransport,ălaăalegereaăcontribuabilului;
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e) navele fluviale de pasageri,ăb rcileăşiăluntreleăfolositeăpentruătransportulăpersoanelorăfiziceăcuădomiciliulăînăDeltaăDun rii,ăInsulaă
MareăaăBr ileiăşiăInsulaăBaltaăIalomi ei;
f)ămijloaceleădeătransportăaleăinstitu iilorăpublice;
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau
suburban,ăinclusivătransportulădeăpasageriăînăafaraăuneiălocalit i,ădac ătarifulădeătransportăesteăstabilităînăcondi iiădeătransport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
j)ămijloaceleădeătransportăfolositeăexclusivăpentruăinterven iiăînăsitua iiădeăurgen ;
k)ămijloaceleădeătransportăaleăinstitu iilorăsauăunit ilorăcareăfunc ioneaz ăsubăcoordonareaăMinisteruluiăEduca ieiăşiăCercet riiă
Ştiin ificeăsauăaăMinisteruluiăTineretuluiăşiăSportului;
l)ămijloaceleădeătransportăaleăfunda iilorăînfiin ateăprinătestamentăconstituiteăconformălegii,ăcuăscopulădeăaăîntre ine,ădezvoltaăşiăajutaă
institu iiădeăcultur ăna ional ,ăprecumăşiădeăaăsus ineăac iuniăcuăcaracterăumanitar,ăsocialăşiăcultural;
m)ămijloaceleădeătransportăaleăorganiza iilorăcareăauăcaăunic ăactivitateăacordareaăgratuit ădeăserviciiăsocialeăînăunit iăspecializateăcareă
asigur ăg zduire,ăîngrijireăsocial ăşiămedical ,ăasisten ,ăocrotire,ăactivit iădeărecuperare,ăreabilitareăşiăreinser ieăsocial ăpentruăcopil,ă
familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice,ăprecumăşiăpentruăalteăpersoaneăaflateăînădificultate,ăînăcondi iileălegii;
n)ăautovehiculeleăac ionateăelectric;
o) autovehiculele second-handăînregistrateăcaăstocădeămarf ăşiăcareănuăsuntăutilizateăînăfolosulăpropriuăalăoperatoruluiăeconomic,
comerciant auto sau societate de leasing;
p)ămijloaceleădeătransportăde inuteădeăc treăorganiza iileăcet enilorăapar inândăminorit ilorăna ionale.
6.

7.
8.
9.

Contribuabilii care se afla în situatia prevazuta la punctul 5 au obligatia sa prezinte compartimentelor de specialitate ale autoritatilor
administratiei publice locale în a caror raza administrativ-teritoriala îsi au domiciliul fotocopia documentului oficial care atesta situatia
respectiva, precum si documentele care atesta ca mijlocul de transport este adaptat handicapului acestora.
Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face începând cu data de întâi a lunii ianuarie a anului urmator celui in care
persoana interesata depune documentele justificative.
Impozitul pe mijloculădeătransportăseăpl teşteăanual,ăînădou ărateăegale,ăpân ălaădateleădeă31ămartieăşiă30ăseptembrieăinclusiv.
Pentruăplataăcuăanticipa ieăaăimpozituluiăpeămijloculădeătransport,ădatoratăpentruăîntregulăanădeăc treăcontribuabili,ăpân ăla data de 31
martieăaăanuluiărespectivăinclusiv,ăseăacord ăoăbonifica ieădeă10%ăinclusiv.
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Anexa nr. 4
La Hot. nr. _84_ din 16.11.2017

A. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Tip autorizatie , aviz sau certificat
Certificatul de urbanism (art.474 alin.1)
pana la 150 mp2 inclusiv
Intre 151- 250 mp2 inclusiv
Intre 251- 500 mp2 inclusiv
Intre 500 - 750 mp2 inclusiv
Intre 750- 1000 mp2 inclusiv
peste 1.000 mp2

Taxa ( lei )

2,5
3
3,5
4,5
6
7 + 0,01 lei/m2
pentru fiecare m2 care
depaseste 1.000 m2
Taxa pentru eliberarea autorizatiei deă construireă pentruă oă cladireă reziden ial ă sauă cl direă anexaăă
0,5 % din valoarea
(art.474alin.5)
autorizata a lucrarilor
de construire
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii (art.474alin.6)
1 % din valoarea
autorizata a lucrarilor
de construire.
Taxaă pentruă eliberareaă autoriza ieiă deă forajeă sauă excav riă necesareă lucr riloră deă cercetareă şiă
numarul de metri
prospectareă aă terenuriloră înă etapaă efectu riiă studiiloră geotehniceă şiă aă studiiloră privindă ridic rileă patrati de teren afectat
topografice, sondele de gaze, petrolăşiăalteăexcav ri (art.474 alin.10)
de foraj sau de
excavatie X 7 lei
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier în vederea
este egala cu 3% din
realizarii unei constructii, care nu sunt incluse în alta autorizatie de construire, (art.474alin.12)
valoarea autorizata a
lucrarilor de organizare
de santier.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi,de casute sau rulote ori
2 % din valoarea
campinguri, prev zut ălaăart.ă474ăalin.ă(13) din Codul fiscal
autorizata a lucrarilor
de constructie.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amplasare pentru chioscuri tonete cabine spatii de expunere
7 lei / m² de suprafata
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situate pin spatiile publice precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj , a
frrmelor si reclamelor (art.474 alin.14)
Taxaă pentruă eliberareaă autorizatieiă deă construireă privindă lucrarileă deă racorduriă şiă braşamenteă laă
re eleleă publiceă deă apa,ă canal,ă gaze, termice, energie electric, telefonie, televiziune, (art.474
alin.15)

ocupata
10 lei inclusive pentru
fiecare racord.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii
(art.474 alin.9)

0,1% din valoarea
impozabila a
constructiei,
30% din cuantumul
taxei autorizatiei
initiale.
este de 5 lei.

Taxa pentru prelungirea certificat de urbanism/autorizatiei de construire
(art.474 alin.3)
Taxaăpentruăeliberareaăcertificatuluiădeănomenclatur ăstradal ă(art.474ăalin.16)
Tax ăpentruăeliberareaăavizelorăprimaruluiăcomuneiăprev zuteăînăcertificatulădeăurbanism

15 lei

Taxaăpentruăeliberareaăautoriza iilorăsanitareădeăfunc ionareă
Taxa pentru eliberarea autorizatie de spargere teren domeniul public/privat al comunei Sinpaul
Taxa pentru eliberarea atestatului de producator si carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol

este de 15 lei inclusiv.
7 lei/mp
este de 50 lei.

Taxa pentru copii heliografice de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri.

25 lei

Taxa paza
Taxaăpentruăvizaăanual ăaăatestatuluiădeăproducatoră
Taxaăpentruăeliberarea/viyareaăanualaăaăautoriza ieiăprivindădesf şurareaăactivit ilorăînregistrateăînă
grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruriăşiăalteăactivit iădeăservireăaăb uturilorăşiă932ă- Alte
activit iărecreativeăşiădistractive,ăpotrivităClasific rii activit ilorădinăeconomiaăna ional ă- CAEN

48 lei/an
30 lei
1000 lei pentru o
suprafa ădeăpân ălaă
500ămp,ăşiă2000ăpentruă
oăsuprafa ămaiămareădeă
500 mp.

B. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Taxa pentru servicii de relcama si publicitate, cota stabilita de consiliul locala este de 2% din valoarea contractului de reclama si publicitate.
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

- lei / m²/an sau
fractiune

In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica
In cazul oricarui alt panou afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

28
20

C. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
1. Impozitul pe spectacole se plateste lunar, pâna la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei în care se organizeaza spectacolul,
2. Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate distractiva, prin înmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei
incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
Manifestarea artistica sau activitatea distractive

- lei din suma
incasata din
vanyarea biletelor de
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intrare si a
abonamentelor
2%

înă cazulă unuiă spectacolă deă teatru,ă deă exempluă oă pies ă deă teatru,ă balet,ă oper ,ă operet ,ă concertă
filarmonicăsauăalt ămanifestareămuzical ,ăprezentareaăunuiăfilmălaăcinematograf,ăunăspectacolădeă
circăsauăoriceăcompetițieăsportiv ăintern ăsauăinternațional
înăcazulăoric reiăalteiămanifest riăartisticeădecâtăceleăenumerate

3%

3.ăPersoaneleăcareădatoreaz ăimpozitulăpeăspectacoleăstabilităînăconformitateăcuăprezentulăarticolăauăobliga iaăde:
a)ăaăînregistraăbileteleădeăintrareăşi/sauăabonamenteleălaăcompartimentulădeăspecialitateăalăautorit iiăadministra ieiăpubliceălocaleăcareăîşiăexercit ă
autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
b)ăaăanun aătarifeleăpentruăspectacolăînăloculăundeăesteăprogramatăs ăaib ălocăspectacolul,ăprecumăşiăînăoriceăaltălocăînăcareăseăvândăbileteădeăintrareă
şi/sauăabonamente;
c)ăaăprecizaătarifeleăpeăbileteleădeăintrareăşi/sauăabonamenteăşiădeăaănuăîncasaăsumeăcareădep şescătarifeleăprecizateăpeăbileteleădeăintrareăşi/sauă
abonamente;
d)ăaăemiteăunăbiletădeăintrareăşi/sauăabonamentăpentruătoateăsumeleăprimiteădeălaăspectatori;
e)ăaăasigura,ălaăcerereaăcompartimentuluiădeăspecialitateăalăautorit iiăadministra ieiăpubliceălocale,ădocumentele justificativeăprivindăcalcululăşiăplataă
impozitului pe spectacole;
f)ăaăseăconformaăoric rorăaltorăcerin eăprivindătip rirea,ăînregistrarea,ăavizarea,ăeviden aăşiăinventarulăbiletelorădeăintrareăşiăaăabonamentelor,ăcareăsuntă
precizate în normele elaborateăînăcomunădeăMinisterulăFinan elorăPubliceăşiăMinisterulăDezvolt riiăRegionaleăşiăAdministra ieiăPublice,ăcontrasemnateă
deăMinisterulăCulturiiăşiăMinisterulăTineretuluiăşiăSportului.
4. impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

D. ALTE TAXE LOCALE
Taxeă pentruă utilizareaă temporar ă aă locuriloră publiceă șiă pentruă vizitareaă muzeelor,ă caseloră
memoriale,ămonumentelorăistoriceădeăarhitectur ășiăarheologiceășiăalteleăasemenea.
Taxa pentru îndeplinireaăproceduriiădeădivorțăpeăcaleăadministrativ .
Taxa de remasurare teren

- lei 15 lei / zi

500 lei
70 lei/parcela extravilan
100 lei/parcela intravilan

E. TAXE SPECIALE
- lei -

Taxa copii xerox
Taxa speciala pentru casatorie(sambata si duminica).
Taxa speciala pentru transcrieri certificate de nastere si casatorie.
Taxa speciala pentru eliberare dovezi casatorie pentru strainatate si adeverinte privind
componenta familiei.
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0,5 / pagina
30
30
30

Taxa speciala pentru eliberarea certificatului de nastere,casatorie la cerere (,pierdere,deteriorare)
(cuăexcep iaăprimuluiăşiăceluiăde-al doilea certificat).
Taxa speciala pentru eliberarea certificatului de deces in urma:pierderii,furtului sau distrugerii.
(cuăexcep iaăprimuluiăşiăceluiăde-al doilea certificat)
Taxa speciala pentru eliberare dovezi casatorie pentru strainatate si adeverinte privind
componenta familiei.
Taxa speciala pentru inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei
Taxa pentru digitizare teren

10
10
30
8

7 lei/parcela

Anexa nr. 5
La Hot. nr. _84_ din 16.11.2017

C. CONTRAVENŢII
1. Urmatoarele fapte constituie contraventii la regimul impozitelor si taxelor locale si se santioneaza astfel:
Depunerea peste termen a declaratiei de impunere de catre persoane
de la 70 lei
fizice
la 279 lei
Nedepunerea declaratiilor de impunere de catre persoane fizice
de la 279 lei
la 696 lei
Încalcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si
de la 325 lei
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole presoane
la 1.578 lei
fizice
Încalcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si
de la 1300 lei
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole presoane
la 6312 lei
juridice
de le 280 de lei
Depunerea peste termen a declaratiei de impunere de catre persoane juridice
la 1116 lei
de la 1116 de lei
la 2.784 de lei

Nedepunerea declaratiilor de impunere de catre persoane juridice

2. Constatareaăcontraven iiloră seă faceădeăc treă primarulă comuneiă Sînpaulă d-lă Ovidiuă Colceriuăşiă d-naă Boraă OanaăMariaă ăreferentă impoziteăşiătaxeălocaleă înă
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sînpaul.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Mircea OLTEAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
LiviuăSALAN A
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