
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI ~IEUT 
Nr.2981 din 27.10.2022 

ANUNT 
cu privire la Proiectul de hotarare 

privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale datorate de persoanele fizice ~i juridice 
din comuna $ieut in anul 2023 

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 
se publica spre cuno~tinta generala faptul ca a fost elaborat Proiectul de hotarare privind sfabilirea impozitelor §i 
faxelor locale daforafe de persoanele fizice §i juridice din comuna $ieuf in anul 2022 ~i intentia de a-I supune analizei 
~i aprobarii Consiliului local al comunei $ieut, in ~edinta ordinara din luna Decembrie 2022. 

Orice persoana interesata va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind 
aces! proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandarile se vor formula in scris ~i se vor depune la 
Primaria comunei $ieut, pana la data de 05.12.2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-261179 sau prin e
mail, la adresa: secretar@primariasieut.ro. 

Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la 
proiectul de hotarare var specifica articolul sau articolele din proiect la care se refera, mentionand data trimiterii ~i 
datele de contact ale expeditorului. 

Proiectul de hotarare este afi~at pe site-ul Primariei comunei $ieut, www.primariasieut.ro sectiunea Anunturi 

PROIECTUL DE HOTARIRE 
privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale, precum ~i a taxelor speciale, 

datorate de persoanele fizice ~i juridice, din comuna ~ieut, in anul 2023 

Extras din dispozitivul proeictului de hotarare 
Art.1. Se stabilesc impozitul, respectiv taxa pentru cladirile aflate pe teritoriul comunei $ieut, pentru anul 

fiscal 2023, datorate de persoanele fizice si juridice, conform anexa nr.1. 
Art.2. Se stabile~te impozitul, respectiv taxa pe terenurile aflate pe teritoriul comunei $ieut, pentru anul fiscal 

2023, datorate de persoanele fizice si juridice, conform anexei nr.2. 
Art.3. Se stabile~te taxa asupra mijloacelor de transport, aflate in proprietatea persoane fizice ~i juridice, 

pentru anul fiscal 2023, conform anexei nr.3. 
Art.4. Se stabile~te taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor ~i autorizatiilor in domeniul 

constructiilor, pentru anul fiscal 2023, conform anexei nr.4. 
Art.5. Se stabile~te taxa pentru eliberarea autorizatiilor de orice fel, cu exceptia celor din domeniul 

constructiilor, pentru anul fiscal 2023, conform anexei nr.5. 
Art.6. Se stabile~te taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama ~i publicitate, pentru anul fiscal 2023, 

conform anexei nr.6 ~i anexei nr.7. 
Art.7.Se stabile~te impozitul pe spectacole pentru persoanele care organizeaza o manifestare artistica, o 

competitie sportiva sau alta activitate distractiva, pentru anul fiscal 2023, conform anexei nr.8. 
Art.8. Se stabile~te cuantumul altor taxe locale, pentru anul fiscal 2023, anexei nr.9. 
Art.9. Se stabilesc cuantumul taxelor speciale, precum si regulamentul de aplicare al acestor taxe, pentru 

anul fiscal 2023, conform anexei nr.10. 
Art.10. Anexele 1 -10, fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.11.(1) lmpozitele ~i taxele locale datorate de persoanele fizice ~i juridice, pe anul 2023, prevazute in 

anexele 1 - 10, cu excep\ia autovehiculele de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 
tone, care sunt prevazute la aliniatul urmator, sunt indexate cu 5, 1 % conform HCL nr. 22 din 28.04.2022; 

(2) Nivelul impozitului pentru autovehiculele de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata de 
peste 12 tone prevazute, in anexa 2, 11, alin.(2), sunt indexate, in functie de rata de schimb a monedei euro in 
vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie 2022, respectiv 4,9490 RON, publicata in Jurnalul Uniunii Europene 
~i pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice ~i Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i 
Administratiei. 

Art.12.(1) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren ~i a impozitului pe 
mijloacele de transport datorate pentru intregul an, de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, pana la data 
de 31 martie a anului fiscal, consiliul local acorda o bonificatie de 10%. 



(2) Prin exceptie de la prevederile alin (1), bonificaUa nu se acorda daca fiecare din aceste categorii de 
impozite este de pana la 50 lei inclusiv, situatie in care legea prevede obligativitatea achitarii integrale a acestora, 
pana la data de 31 martie a anului fiscal. 

Art.13. Se aproba anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 2023 mai mici 
de 10 lei lnclusiv. Plafonul se aplica totalului createlor fiscale datorate ~i neachitate de catre debitori. Neplata 
creantelor restante mai mari de 10 lei inclusiv. 

Art.14.(1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea disciplinara, contravention ala 
sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare 

(2) Contraventiile la regimul impozitelor ~i taxelor locale sunt cele stabilite ~i sanctionate prin Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile. 

Art.15. Prezenta Hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1 lanuarie 2023 ~i este aplicabila pentru anul 
fiscal 2023. 

Art.16. Primarul comunei $ieut, prin Compartimentului buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale 
din cadrul aparatului de specialitate, va duce la indeplinire prezenta hotarare. 

INSPECTOR SUPERIOR, 
Dragan h4aria 



ANEXA Nr.1 
la proiectul de HCL nr.2978 din 27.10.2022 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 

I.Reguli generale 

(1) Orice persoana care are ln proprietate o clad ire situata ln comuna $ieu\, datoreaza anual impozit pentru 
acea cladire, exceptand cazul ln care ln prezentul titlu se prevede diferit. 

(2) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unita\ilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, lnchiriate, date ln administrare ori ln folosin\a, dupa caz, oricaror entita\i, allele decal cele de drept 
public, se stabile9te taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosin\a, dupa caz, ln condi\ii similare impozitului pe cladiri. 

(3) lmpozitul prevazut la alin. (1), denumit ln continuare impozit pe cladiri, precum 9i taxa pe cladiri prevazuta 
la alin. (2) se datoreaza catre bugetul local al comunei in care este amplasata cladirea. 

(4) Taxa pe cladiri se stabile9te propo[\ional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, 
lnchiriere, administrare ori folosin\a. 

(5) Pentru perioada ln care se plate9te taxa pe cladiri, nu se datoreaza impozitul pe cladiri. 
(6) in cazul ln care o cladire se afla ln proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre 

proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spa\iile situate ln partea din cladire aflata ln proprietatea sa. 
In cazul ln care nu se pot stabili pa[\ile individuale ale proprietarilor ln comun, fiecare proprietar ln comun datoreaza 
o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva. 

II. Calcu/u/ impozitului/ taxei pe cladiri 

1. Calculul impozitului pe cladirile rezidenjiale aflate ln proprietatea persoanelor fizice 

(1) Pentru cladirile reziden\iale 9i cladirile-anexa, aflate ln proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri 
se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0, 1% asupra valorii impozabile a cladirii. 

(2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata ln lei, se determina prin lnmul\irea suprafe\ei construite 
desfa9urate a acesteia, exprimata ln metri patra\i, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata ln lei/m2, din 
tabelul urmator: 

Valoarea impozabila 
Felul §i destinajia cladirilor §i a altor construcjii - lei/mp/an 

impozabile 
Cu instala\ii de apa Fara instala\ii de 

canalizare,electnce §i apa, canalizare, 
incalzire, (condi\ii electrice sau 

cumulative) incalzire 
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pere\i extenon 

1187 712 din caramida arsa sau orice alte matenale rezultate in 
urma unui tratament termic $iisau chimic 
B. Cladire cu pere\ii extenon din lemn, din piatra naturala, 

356 238 din caramida nearsa, din valatuci sau din once alte 
matenale nesupuse unui tratament termic $i/sau chimic 
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pere(i 

238 207 exterion din caramida arsa sau din din once alte matenale 
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 
D.Cladire-anexa cu pere\ii extenon din lemn,din piatra 

149 88 naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice 
alte materiale nesupuse unui tratament termic $iisau chimic 
E. In cazul contnbuabilului care de(ine la aceea§i adresa 

75% din suma care s-ar 75% din suma care incapen amplasate la subsol, utilizate ca 
aplica cladini s-ar aplica cladirii locuin\a, in oncare dintre lipunle prevazute la lit. A - D 

F. In cazul contnbuabilului care de(ine la ceea§i adresa 50% din suma care s-ar 50% din suma care 
incapen amplasate la subsol, la demisol §i/sau la aplica cladirii s-ar aplica cladini 
mansarda, utilizate in alte scopuri decal eel de locuin\a, in 
oncare dintre tiounle de cladin orevazute la lit. A· D 



(3) ln cazul unei cladiri care are pere!ii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a 
cladirii se identifica ln tabelul prevazut la alin. (2) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare materialului cu 
ponderea cea mai mare. 

(4) Suprafa!a construita desfa~urata a unei cladiri se determina prin lnsumarea suprafe\elor sec\iunilor 
tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptand 
suprafe\ele podurilor neutilizate ca locuin!a, ale scarilor §i teraselor neacoperite. 

(5) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci 
suprafa\a construita desfa§urata a cladirii se determina prin lnmul\irea suprafe\ei utile a cladirii cu un coeficient de 
transformare de 1,4. 

(6) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza In func\ie de rangul localita!ii §i zona In care este amplasata 
cladirea, prin lnmul\irea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corec\ie corespunzator, prevazut 
In tabelul urmator: 

Zona In cadrul localita\ii Rangul localita\ii 

IV {Sieut) V (Rustior,Sebis.Lunca) 
A 1,10 1,05 
B 1,05 1,00 
C 1,00 0,95 
D 0,95 0,90 

(7) ln cazul unui apartament amplasat lntr-un bloc cu mai mull de 3 niveluri §i 8 apartamente, coeficientul de 
corec\ie prevazut la alin. (6) se reduce cu 0,10. 

(8) Valoarea impozabila a cladirii, determinata In urma aplicarii prevederilor alin. (1) - (7), se reduce In 
func\ie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza: 

a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referin\a; 

b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa lntre 50 de ani §i 100 de ani inclusiv, la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referin\a; 

c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa lntre 30 de ani §i 50 de ani inclusiv, la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referin\a. 

(9) ln cazul cladirii la care au lost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul 
terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind eel In care a lost efectuata recep\ia la terminarea 
lucrarilor. Renovarea majora reprezinta ac\iunea complexa care cuprinde obligatoriu lucrari de interven\ie la structura 
de rezisten\a a cladirii, pentru asigurarea cerin\ei fundamentale de rezisten\a mecanica §i stabilitate, prin ac\iuni de 
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum §i, dupa caz, alte lucrari de interven\ie 
pentru men\inerea, pe lntreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerin\e fundamentale aplicabile 
construc\iilor, conform legii, vizand, In principal, cre§terea performan\ei energetice §i a calita!ii arhitectural
ambientale §i func\ionale a cladirii. Anul terminarii se actualizeaza In condi\iile In care, la terminarea lucrarilor de 
renovare majora, valoarea cladirii cre§te cu eel pu\in 50% fa!a de valoarea acesteia la data lnceperii executarii 
lucrarilor. 

2. Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 

(1) Pentru cladirile nereziden\iale aflate In proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza 
prin aplicarea unei cote de 0,5 % asupra valorii care poate fi: 

a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare lntocmit de un evaluator autorizat In ultimii 5 ani anteriori 
anului de referin\a; 

b) valoarea finala a lucrarilor de construc\ii, In cazul cladirilor noi, construite ln ultimii 5 ani anteriori anului de 
referin\a; 

c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, In cazul cladirilor 
dobandite In ultimii 5 ani anteriori anului de referin\a. 

(2) Pentru cladirile nereziden\iale aflate In proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activita\i din 
domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a 
cladirii. 

(3) ln cazul In care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (1), impozitul se 
calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Codul fiscal. 



3. Calculul impozitului pe cladirile cu destina\ie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice 

(1) in cazul cladirilor cu destina\ie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin 
insumarea impozitului calculat pentru suprafa\a folosita in scop reziden\ial conform art. 457 cu impozitul determinat 
pentru suprafa\a folosita in scop nereziden\ial, conform art. 458. 

(2) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfa§oara nicio 
activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457. 

(3) Daca suprafe\ele folosite in scop reziden\ial §i cele folosite in scop nereziden\ial nu pot fl eviden\iate 
distinct, se aplica urmatoarele reguli: 

a) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfa§oara nicio 
activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457: 

b) in cazul in care la adresa cladirii este 1nregistrat un domiciliu fiscal la care se desfa§oara activitatea 
economica, iar cheltuielile cu ulilita\ile sunt 1nregistrate in sarcina persoanei care desfa§oara activitatea economica, 
impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art. 458 din Codul fiscal. 

4. Calculul impozitului/taxei pe cladirile de\inute de persoanele juridice 

(1) Pentru cladirile reziden\iale aflate in proprietatea sau de\inute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe 
cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0, 1 % asupra valorii impozabile a cladirii. 

(2) Pentru cladirile nereziden\iale aflate in proprietatea sau de\inute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe 
cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii. 

(3) Pentru cladirile nereziden\iale aflate in proprietatea sau de\inute de persoanele juridice, ulilizate pentru 
activita\i din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 
impozabile a cladirii. 

(4) in cazul cladirilor cu destina\ie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina 
prin insumarea impozitului calculat pentru suprafa\a folosita in scop reziden\ial conform alin. (1), cu impozitul calculat 
pentru suprafa\a folosita in scop nereziden\ial, conform alin. (2) sau (3). 

(5) Pentru stabilirea impozitului/laxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea 
persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa 
§i poate fi: 

a) ultima valoare impozabila inregistrata in eviden\ele organului fiscal; 
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii: 
c) valoarea finala a lucrarilor de construc\ii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior: 
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor 

dobandite in cursul anului fiscal anterior; 
e) in cazul cladirilor care sun! finan\ate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un 

raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in 
vigoare la data evaluarii; 

f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului 
cladirii §i comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosin\a, dupa caz. 

(6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii 
intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data 
evaluarii. 

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care apar(in persoanelor fa\a de care a lost 
pronun\ata o hotarare definitiva de declan§are a procedurii falimentului. 

(8) in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referin\a, cola impozitului/laxei pe cladiri este 5%. 

(9) in cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a actualizat valoarea 
impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referin\a, diferen\a de taxa fa\a de cea stabilita conform alin. (1) sau (2), 
dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii. 

1/1. Declararea, dobandirea, instrainarea ~i modificarea c/adirilor 

(1) lmpozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladirea la 
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2) in cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obliga(ia sa 
depuna o declara\ie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competen\a se afla cladirea, in termen de 30 
de zile de la data dobandirii §i datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 



(3) Pentru cladirile nou-construite, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza: 
a) pentru cladirile executate integral lnainte de expirarea termenului prevazut In autoriza\ia de construire, 

data lntocmirii procesului-verbal de recep\ie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor; 
b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut In autoriza\ia de construire, data din aceasta, cu 

obligativitatea lntocmirii procesului-verbal de recep\ie In termenul prevazut de lege; 
c) pentru cladirile ale caror lucrari de construc\ii nu au fast finalizate la termenul prevazut In autoriza\ia de 

construire §i pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilita\ii autoriza\iei, In condi\iile legii, la data expirarii acestui 
termen §i numai pentru suprafa\a construita desfa~urata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, In 
spe\a pere\i §i acoperi§. Procesul-verbal de recep\ie se lntocme§te la data expirarii termenului prevazut In autoriza\ia 
de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum §i suprafa\a construita desfa§urala In raport cu care se 
stabile§le impozitul pe cladiri. 

(4) Declararea cladirilor In vederea impunerii §i lnscrierea acestora In eviden\ele autorita\ilor adminislra\iei 
publice locale reprezinta o obliga\ie legala a contribuabililor care de\in In proprietate aceste imobile, chiar daca ele au 
fost executate fara autoriza\ie de construire. 

(5) ln cazul In care dreptul de proprielate asupra unei cladiri este lransmis In cursul unui an fiscal, impozitul 
va fi datoral de persoana care de\ine dreptul de proprietate asupra cladirii la data de 31 decembrie a anului fiscal 
anterior anului In care se lnstraineaza. 

(6) In cazul exlinderii, lmbunata\irii, desfiin\arii paf\iale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, 
inclusiv schimbarea integrala sau paf\iala a folosin\ei, precum §i In cazul reevaluarii unei cladiri, care determina 
cre~terea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obliga\ia sa depuna o noua declara\ie de impunere la organul 
fiscal local In a carui raza teritoriala de competen\a se afla cladirea, In termen de 30 de zile de la data modificarii 
respective §i datoreaza impozitul pe cladiri delerminat In noile condi\ii lncepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator. 

(7) Jn cazul desfiin\arii unei cladiri, proprietarul are obliga\ia sa depuna o noua declara\ie de impunere la 
organul fiscal local In a carui raza teritoriala de competen\a se afla cladirea, In termen de 30 de zile de la data 
demolarii sau distrugerii §i lnceteaza sa datoreze impozitul lncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, inclusiv 
In cazul cladirilor pentru care nu s-a eliberal autoriza\ie de desfiin\are. 

(8) Daca lncadrarea cladirii In func\ie de rangul localita\ii §i zona se modifica In cursul unui an sau In cursul 
anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe cladiri, impozitul se calculeaza conform noii 
situa\ii lncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

(9) Jn cazul cladirilor la care se conslala diferen\e lntre suprafe\ele lnscrise In actele de proprietate §i situa\ia 
reala rezultata din masuratorile executate In condi\iile Legii cadastrului §i a publicita\ii imobiliare nr. 7/1996, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au In vedere suprafe\ele 
care corespund situa\iei reale, dovedile prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se lnscriu 
In eviden\ele fiscale, In registrul agricol, precum §i In cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situa\ii 
lncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui In care se lnregistreaza la organul fiscal local lucrarea de 
cadastru, ca anexa la declara\ia fiscala. 

(10) Jn cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe lntreaga durata a acestuia 
se aplica urmatoarele reguli: 

a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, lncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui In care 
a fast lncheial contractul; 

b) In cazul lncetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator, lncepand cu data de 
1 ianuarie a anului urmator lncheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care 
atesta inlrarea bunului In posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c) atat locatorul, cal §i locatarul au obliga\ia depunerii declara\iei fiscale la organul fiscal local In a carui raza 
de competen\a se afla cladirea, In termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing sau a lncheierii 
procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului In posesia 
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing lnso\ila de o copie a acestor documenle. 

(11) Taxa pe cladiri se datoreaza pe perioada valabilila\ii contractului prin care se constituie dreptul de 
concesiune, lnchiriere, administrare ori folosin\a. Jn cazul contraclelor care prevad perioade mai mici de un an, taxa 
se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, lnchiriere, 
administrare ori folosin\a. 

(12) Persoana care datoreaza laxa pe cladiri are obliga\ia sa depuna o declara\ie la organul fiscal local In a 
carui raza teritoriala de competen\a se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei In care intra In vigoare 
contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, lnchiriere, administrare ori folosin\a, la care anexeaza o copie 
a acestui contract. 



(13) ln cazul unei situa\ii care determina modificarea taxei pe cladiri datorate, persoana care datoreaza taxa 
pe cladiri are obliga\ia sa depuna o declara\ie la organul fiscal local 1n a carui raza teritoriala de competen\a se afla 
cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei 1n care s-a 1nregistrat situa\ia respectiva. 

(14) Declararea cladirilor 1n scop fiscal nu este condi\ionata de 1nregistrarea acestor imobile la oficiile de 
cadastru 9i publicitate imobiliara. 

(15) Depunerea declara\iilor fiscale reprezinta o obliga\ie 9i 1n cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri 
sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cladiri. 

JV. Plata impozituluil taxei pe cladiri 

(1) lmpozitul pe cladiri se plate9te anual, 1n doua rate egale, pana la datele de 31 martie 9i 30 septembrie, 
inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipa\ie a impozitului pe cladiri, datorat pentru 1ntregul an de catre contribuabili, pana 
la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonifica\ie de 10%. 

(3) lmpozitul pe cladiri, datorat aceluia9i buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se 
plate9te integral pana la primul termen de plata. 

(4) ln cazul 1n care contribuabilul de\ine 1n proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleia9i unita!i 
administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) 9i (3) se refera la impozitul pe cladiri cumulat. 

(5) Taxa pe cladiri se plate9te lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de 
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, 1nchiriere, administrare ori folosin\a. 

V. Scutiri 

(1) Nuse datoreaza impoziVtaxa pe cladiri pentru: 
a) cladirile aflate 1n proprietatea publica sau privata a statului sau a unita\ilor administrativ-teritoriale, cu 

excep\ia 1ncaperilor folosite pentru activita\i economice sau agrement, allele decal cele desfa9urate 1n rela\ie cu 
persoane juridice de drept public; 

b) cladirile aflate 1n domeniul privat al statului concesionate, 1nchiriate, date 1n administrare ori 1n folosin\a, 
dupa caz, institu\iilor publice cu finan\are de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

c) cladirile aflate 1n proprietatea funda\iilor 1nfiin\ate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a 
1ntre\ine, dezvolta 9i ajuta institu\ii de cultura na\ionala, precum 9i de a sus\ine ac\iuni cu caracter umanitar, social 9i 
cultural; 

d) cladirile care, prin destina\ie, constituie laca9uri de cult, apar\inand cultelor religioase recunoscute oficial 
9i asocia\iilor religioase, precum §i componentelor locale ale acestora, cu excep\ia 1ncaperilor folosite pentru activita\i 
economice; 

e) cladirile funerare din cimitire 9i crematorii; 
f) cladirile utilizate de unita\jle 9i institu\iile de 1nva\amant de stat, confesional sau particular, autorizate sa 

func\joneze provizoriu ori acreditate, cu excep\ia 1ncaperilor care sun! folosite pentru activita!i economice care 
genereaza alte venituri decal cele din taxele de 9colarizare, servirea meselor pentru pre9colari, elevi sau studen\i 9i 
cazarea acestora, precum §i cladirile utilizate de catre cre§e, astfel cum sunt definite 9i func\ioneaza potrivit Legii nr. 
263/2007 privind 1nfiin\area, organizarea 9i func\ionarea cre9elor, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

g) cladirile unei institu\ii sau unila!i care func\ioneaza sub coordonarea Ministerului Educa\iei 9i Cercetarii 
$tiin!ifice sau a Ministerului Tineretului §i Sportului, precum 9i cladirile federa\iilor sportive na\ionale, cu excep\ia 
1ncaperilor care sunt folosite pentru activita!i economice; 

h) cladirile unita\ilor sanitare publice, cu excep\ia 1ncaperilor folosite pentru activita!i economice; 
i) cladirile din parcurile industriale, parcurile §tiin\ifice §i tehnologice, precum §i cele utilizate de incubatoarele 

de afaceri, cu respectarea legisla\iei 1n materia ajutorului de stat; 
j) cladirile care sunt afectate activita\ilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de 

1mbunata\iri funciare §i de interven\ii la apararea 1mpotriva inunda\iilor, precum §i cladirile din porturi §i cele afectate 
canalelor navigabile §i sta\iilor de pompare aferente canalelor, cu excep\ia 1ncaperilor care sunt folosite pentru 
activita\i economice; 

k) cladirile care; prin natura !or, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje §i tuneluri §i 
care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construc\ii, cu excep\ja 1ncaperilor care sunt folosite pentru alte 
activita\i economice; 

I) cladirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
m) cladirile Academiei Romane §i ale funda\iilor proprii 1nfiin\ate de Academia Romana, 1n calitate de 

fondator unic, cu excep\ia 1ncaperilor care sunt folosite pentru activita\i economice; 
n) cladirile aferente capacita\jlor de produc\ie care sunt 1n sectorul pentru aparare cu respectarea legisla\iei 

1n materia ajutorului de stat; 



o) cladirile care sun! utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri ~i/sau 
patule pentru depozitarea ~i conservarea cerealelor, cu excep\ia lnciiperilor care sun! folosite pentru alte activita\i 
economice; 

p) cladirea folosita ca domiciliu ~i/sau alte cladiri aflate In proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevazute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonan\a de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoa§lerea meritelor 
personalului armatei participant la ac\iuni militare §i acordarea unor drepturi acestuia ~i urma§ilor celui decedat, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

q) ciiidirile aflate In domeniul public al statului ~i In administrarea Regiei Autonome "Administra\ia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excep\ia lnciiperilor care sun! folosite pentru activita\i economice; 

r) cladirile aflate In proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi ~i a 
vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 

s) cladirea folosita ca domiciliu aflata In proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 al 
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurata cu lncepere de la 6 martie 1945, precum ~i celor deportate In strainatate ori constituite In prizonieri, 
republicat, cu modificiirile ~i completarile ulterioare; 

t) cliidirea folosita ca domiciliu aflata In proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 
accentual §i a persoanelor lncadrate In gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentan\ilor legali ai minorilor cu 
handicap grav sau accentual ~i ai minorilor lncadra\i In gradul I de invaliditate; 

u) cladirile aflate In proprietatea organiza\iilor ceta\enilor apa~inand minoritii!ilor na\ionale din Romania, cu 
statut de utilitate publica, precum §i cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosin\a de 
acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu excep\ia incaperilor care sunt folosite pentru activitii!i 
economice; 

v) cladirile destinate serviciului de apostila ~i supralegalizare, cele destinate depozitarii §i administrarii 
arhivei, precum §i cladirile afectate func\ionarii Centrului Na\ional de Administrare a Registrelor Na(ionale Notariale; 

w) cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de inse~ie. 
(2) lmpozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice §i juridice care sun! utilizate pentru 

prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de eel mull 6 luni In cursul unui an calendaristic, se 
reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este lndeplinita aceasta condi\ie. 



ANEXA Nr.2 
la proiectul de HCL nr.2978 din 27.10.2022 

IMPOZITUL SI T AXA PE TEREN 
I.Reguli generale 

(1) Orice persoana care are in proprietate teren situ at in comuna $ieu!, ~i inregistrat in registrul agricol , 
datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care se prevede altfel. 

(2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unita\ilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosin\a, dupa caz, se stabile9te taxa pe teren care reprezinta 
sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin\a, in condi\ii similare 
impozitului pe teren. In cazul transmiterii ulterioare altor entita\i a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare 
sau folosin\a asupra terenului, taxa se datoreaza de persoana care are rela\ia contractuala cu persoana de drept 
public. 

(3) lmpozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum 9i taxa pe teren prevazuta 
la alin. (2) se datoreaza catre bugetul local al comunei, in care este amplasat terenul.. 

(4) Taxa pe teren se plate9te proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, 
inchiriere, administrare ori folosin\a. 

(5) Pe perioada in care pentru un teren se plate9te taxa pe teren, nu se datoreaza impozitul pe teren. 
(6) Tn cazul terenului care este de\inut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar 

datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. Tn cazul in care nu se pot stabili par\ile individuale 
ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv. 

JI. Ca/cu/u/ impozituluil taxei pe teren 

(1) lmpozitul/taxa pe terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de 
folosin!a terenuri cu construc!ii se stabile~te prin inmul\irea suprafe\ei terenului, exprimata in hectare, cu suma 
cor esounzatoare, orevazuta m urmatorul table: 

Zona in cadrul localita!ii Valoarea impozabila 
- lei/mp/an -

Rangul IV (Sieut) Ran11ul V (Rustior,Sebis.Lunca) 
A 1054 843 
B 844 634 
C 634 421 
D 413 219 

(2) lmpozitul/taxa pe terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de 
folosin!a decal cea de terenuri cu construc!ii, se stabile9te prin inmul\irea suprafe\ei terenului, exprimata in 
hectare cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul label· 

' 
Nr. Nivelurile impozabile pentru anul 2023 
Crt. Zona A ZonaB ZonaC ZonaD 

Categoria de folosinta (lei/ha) (lei/ha) (lei/hl (lei/ha) 
1 Teren arabil 33 25 23 18 
2 Pa9une 25 23 18 16 
3 Fane\a 25 23 18 16 
4 Vie 55 42 33 23 
5 Livada 63 55 41 33 
6 Padure sau alt teren cu veaeta\ie forestiera 33 25 23 18 
7 Teren cu ape 18 16 8 X 
8 Drumuri 9i cai ferate X X X X 
9 Teren nenroductiv X X X X 

(3) Suma stabilita conform alin. (2) se inmul\e9te cu coeficientul de corec\ie corespunzator prevazut in 
urmatorul label· 

Rangul localitatii Coeficient de corec!ie pentru anul 2023 
-lei-

Zona A ZonaB ZonaC ZonaD 
IV/Sieut\ 1,10 1,05 1,00 0,95 
V (Rustior,Sebis.Lunca) 1,05 1,00 095 0,90 



(4) lmpozitul/taxa pe terenul amplasat in extravilan, se stabile~te prin inmul\irea suprafe\ei terenului, 
e xprimata in hectare, cu suma corespunzatoare, prevazuta in tabelul de mai ios. 

Categoria de folosinja Nivelurile impozabile pentru anul 2023 
Nr. - lei -
Cr Zona Zona Zona Zona 
t. A B C D 

1 Teren cu construc\ii 36 33 30 26 
2 Teren arabil 59 57 54 50 
3 Pa§une 33 30 26 24 
4 Fanea\a 33 30 26 24 
5 Vie pe rod, alta decit cea prevazuta la nr.crt. 5.1 66 63 59 57 
5.1 Vie pana la intrarea oe rod X X X X 
6 Livada oe rod, alta decit cea orevazuta la nr. 6.1 68 63 59 57 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod X X X X 
7 Padure sau alt teren cu vegeta\ie foresliera, cu excep\ia 

19 17 14 8 celui prevazul la crt.7.1 
7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani §i padure cu rol de 

X X X X orolectie 
8 Teren cu apa, altul decal eel cu amenajari piscicole 6 5 2 1 
8.1 Teren cu amenajari piscicole 40 36 33 30 
9. Drumuri si cai ferale X X X X 
10 Teren neproductiv X X X X 

(5) Suma stabilita conform alin. (5) se inmul\e§te cu coeficientul de corec\ie corespunzalor prevazul in 
urmalorul label: 

Rangul localitajii Coeficient de corecjie pentru anul 2023 
- lei-

Zona A ZonaB ZonaC ZonaD 
IV/Sieut) 1,10 1,05 1,00 0,95 

viRuslior,Sebis.Lunca) 1,05 1,00 095 0,90 .. 
(6) Ca excep\1e de la prevedenle aim. (2), in cazul contribuabihlor persoane JUnd1ce, pentru terenul amplasat 

in intravilan, inregistral in registrul agricol la alta categorie de folosin\a decal cea de terenuri cu construc\ii, 
impozitul/taxa pe leren se calculeaza conform prevederilor alin. (4) numai daca lndeplinesc, cumulaliv, urmatoarele 
condi\ii: 

a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b) au inregistrate in eviden\a contabila, penlru anul fiscal respecliv, venituri ~i cheltuieli din desfa§urarea 

obieclului de activitate prevazul la lit. a). 
(7) In cazul terenurilor apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania §i asocia!iilor religioase, 

precum §i componentelor locale ale aceslora, cu excep(ia suprafe\elor care sunt folosite penlru activila\i economice, 
valoarea impozabila se stabile§le prin asimilare cu terenurile neproduclive. 

Ill. Declararea si datorarea impozitu/ui si taxei pe teren 

(1) lmpozitul pe leren este datorat penlru lntregul an fiscal de persoana care are in proprielate terenul la 
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2) In cazul dobandirii unui leren in cursul anului, proprietarul acesluia are obliga\ia sa depuna o noua 
declara\ie de impunere la organul fiscal local in a carui raza leritoriala de competen\a se afla terenul, In termen de 30 
de zile de la data dobandirii, §i datoreaza impozil pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

(3) In cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren esle transmis in cursul unui an fiscal, impozitul 
esle datorat de persoana care de\ine dreptul de proprietale asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal 
anterior anului in care se inslraineaza. 

(4) Daca incadrarea lerenului in func\ie de rangul localita\ii §i zona se modifica in cursul unui an sau in 
cursul anului intervine un evenimenl care conduce la modificarea impozitului pe leren, impozitul se calculeaza 
conform noii situa\ii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 



(5) in cazul modificarii categoriei de folosin\a a terenului, proprietarul acestuia are obliga\ia sa depuna o 
noua declara\ie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competen\a se afla terenul, in termen 
de 30 de zile de la data modificarii folosin\ei, §i datoreaza impozitul pe teren conform noii situa\ii incepand cu data de 
1 ianuarie a anului urmator. 

(6) in cazul terenurilor la care se constata diferen\e intre suprafe\ele inscrise in actele de proprietate §i 
situa\ia reala rezultata din masuratorile executate in condi\iile Legii nr. 7 /1996, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafe\ele care corespund situa\iei 
reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in eviden\ele fiscale, in 
registrul agricol, precum §i in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situa\ii incepand cu data de 1 
ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal local lucrarea respectiva, ca anexa la 
declara\ia fiscala. 

(7) in cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se 
aplica urmatoarele reguli: 

a) impozitul pe teren se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a 
lost incheiat contractul; 

b) in cazul in care contractul de leasing financiar inceteaza altfel decal prin ajungerea la scaden\a, impozitul 
pe teren se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care terenul a lost predat 
locatorului prin incheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta 
intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c) atat locatorul, cat §i locatarul au obliga\ia depunerii declara\iei fiscale la organul fiscal local in a carui raza 
de competen\a se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing sau a incheierii 
procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia 
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing inso\ita de o copie a acestor documente. 

(8) Taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilita\ii contractului prin care se constituie dreptul de 
concesiune, inchiriere, administrare ori folosin\a. in cazul contractelor care prevad perioade mai mici de un an, taxa 
se datoreaza proportional cu intervalul de limp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, inchiriere, 
administrare ori folosin\a. 

(9) Persoana care datoreaza taxa pe teren are obliga\ia sa depuna o declara\ie la organul fiscal local in a 
carui raza teritoriala de competen\a se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare 
contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosin\a, la care anexeaza o copie 
a acestui contract. 

(10) in cazul unei situa\ii care determina modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datoreaza taxa 
pe teren are obliga\ia sa depuna o declara\ie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competen\a se afla 
terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat situa\ia respectiva. 

(11) Declararea terenurilor in scop fiscal nu este condi\ionata de inregistrarea acestor terenuri la oficiile de 
cadastru §i publicitate imobiliara. 

(12) Depunerea declara\iilor fiscale reprezinta o obliga\ie §i in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri 
sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren. 

JV. Plata impozitu/ui/ taxei pe teren 

(1) lmpozitul pe teren se plate§le anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie §i 30 septembrie 
inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipa\ie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la 
data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonifica\ie de pana la 10%. 

(3) lmpozitul pe teren, datorat aceluia§i buget local de catre contribuabili, persoane fizice §i juridice, de pana 
la 50 lei inclusiv, se plale§te integral pana la primul termen de plata. 

(4) in cazul in care contribuabilul de\ine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleia§i unita\i 
administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) §i (3) se refera la impozitul pe teren cumulat. 

(5) Taxa pe teren se plale§te lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de 
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosin\a. 

V.Scutiri 

(1) Nuse datoreaza impozit/taxa pe teren pentru: 
a) terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului ori a unita\ilor administrativ-teritoriale, cu 

excep\ia suprafe\elor folosite pentru activita\i economice sau agrement; 
b) terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosin\a, 

dupa caz, institu\iilor publice cu finan\are de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 



c) terenurile funda\iilor infiin\ale prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a inlre\ine, dezvolta §i 
ajuta inslilu\ii de cultura na\ionala, precum §idea sus\ine ac(iuni cu caracter umanitar, social §i cultural; 

d) terenurile apar\inand cultelor religioase recunoscute oficial §i asocia\iilor religioase, precum §i 
componentelor locale ale acestora, cu excep\ia suprafe\elor care sun! folosite pentru activita\i economics; 

e) terenurile apar\inand cimitirelor §i crematoriilor; 
f) terenurile utilizate de unita\ile §i institu\iile de inva\amant de stat, confesional sau particular, autorizate sa 

func\ioneze provizoriu ori acreditate, cu excep\ia suprafe\elor care sun! folosite pentru activita\i economics care 
genereaza alte venituri decal cele din taxele de §Colarizare, servirea meselor pentru pre§colari, elevi sau studen\i §i 
cazarea acestora, precum §i cladirile utilizate de catre cre§e, astfel cum sun! definite §i func\ioneaza polrivit Legii nr. 
263/2007, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

g) terenurile unila\ilor sanitare publics, cu excep\ia suprafe\elor folosite pentru activita\i economics; 
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de naviga\ie, terenurile aferente infrastructurii 

portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele §i sta\iile de pompare aferente acestora, precum §i terenurile 
aferente lucrarilor de imbunata\iri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosin\a a terenului, emis de oficiile 
de cadastru §i publicitate imobiliara; 

i) terenurile folosite pentru activita\ile de aparare impotriva inunda\iilor, gospodarirea apelor, 
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protec\ie definite in 
lege, precum §i terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate aslfel printr-o hotarare a consiliului local, 
in masura in care nu afecteaza folosirea suprafe\ei solului; 

j) terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza 
ameliorarea acestora; 

k) terenurile care prin natura lor §i nu prin destina\ia data sun! improprii pentru agricultura sau silvicultura; 
I) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri na\ionale, drumuri principals administrate de 

Compania Na\ionala de Autostrazi §i Drumuri Na\ionale din Romania - SA, zonele de siguran\a a acestora, precum 
§i terenurile ocupate de piste §i terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguran\a; 

m) terenurile pe care sun! amplasate elementele infrastructurii feroviare publics, precum §i cele ale 
metroului; 

n) terenurile din parcurile industrials, parcurile §liin\ifice §i tehnologice, precum §i cele utilizate de 
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legisla\iei in malaria ajutorului de stat; 

o) terenurile aferente capacita\ilor de produc\ie care sun! in sectorul pentru aparare cu respectarea legisla\iei 
in materia ajutorului de stat; 

p) terenurile Academiei Romane §i ale funda\iilor proprii infiin\ate de Academia Romana, in calitate de 
fondator unic, cu excep\ia terenurilor care sun! folosite pentru activita\i economics; 

q) terenurile inslilu\iilor sau unita\ilor care func\ioneaza sub coordonarea Ministerului Educa\iei §i Cercetarii 
$tiin\ifice sau a Ministerului Tineretului §i Sportului, cu excep\ia terenurilor care sun! folosite pentru activita\i 
economics; 

r) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi §i a 
vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 

s) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art 1 
din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

t) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 
sau accentual §i a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentan\ilor legali ai minorilor cu 
handicap grav sau accentual §i ai minorilor incadra\i in gradul I de invaliditate; 

u) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a), c) - e) din 
Ordonan\a de urgen\a a Guvernului nr. 82/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

v) terenurile destinate serviciului de apostila §i supralegalizare, cele destinate depozitarii §i administrarii 
arhivei, precum §i terenurile afectate func\ionarii Centrului Na\ional de Administrare a Registrelor Na\ionale Notariale; 

w) suprafe\ele de fond forestier, allele decal cele proprietate publica, pentru care nu se reglementeaza 
procesul de produc\ie lemnoasa, cele certificate, precum §i cele cu arborete cu varsta de pana la 20 de ani; 

x) terenurile de\inute sau utilizate de catre inlreprinderile socials de inser\ie; 
y) terenurile aflate in proprietatea organiza\iilor ceta\enilor apar\inand minorita\ilor na\ionale din Romania, cu 

statut de utililate publica, precum §i cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosin\a de 
acestea de la o inslitu\ie sau o autoritate publica, cu excep\ia terenurilor care sun! folosite pentru activita\i 
economics. 

(2) lmpozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice §i juridice care sun! utilizate pentru 
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de eel mutt 6 luni in cursul unui an calendaristic, se 
reduce cu 50% . Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta condi\ie. 



ANEXA Nr.3 
la proiectul de HCL nr.2978 din 27.10.2022 

IMPOZITUL 
PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

I. Reguli generale 

(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculatlinregistrat in 
Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excep\ia cazurilor in care in prezentul capitol se 
prevede altfel. 

(2) lmpozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat 
sau inregistrat in Romania. 

(3) lmpozitul pe mijloacele de transport se plate~te la bugetul local al unita\ii administrativ-teritoriale unde 
persoana i~i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz. 

(4) in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a 
acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar. 

II. Ca/cu/ul impozitu/ui pe mijloace de transport 

(1) lmpozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in func\ie de tipul mijlocului de transport, conform celor 
prevazute in prezentul capitol. 

(2) in cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in 
func\ie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmul\irea fiecarei grupe de 200 cm3 sau frac\iune din aceasta cu 
suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

Nr. Mijloace de transport cu tractiune mecanica Nivelurile impozabile 
crt. pentru anul 2023 

- lei / 200 cmc, sau 
frac\iune din 
aceasta/an -

Vehicule inmatriculate 
1 Motociclete , tricicluri, cvadricicluri ~i autoturisme cu capacitatea cilindrica de 

pana la 1.600 cmc inclusiv 9 
2 Motociclete , tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1.600 cmc 10 
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv 22 
4 Autoturisme cu caoacitatea cilindrica intre 2001 cmc ~i 2600 cmc inclusiv 85 
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc ~i 3000 cmc inclusiv 171 
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc 344 
7 Autobuze, autocare, microbuze 28 
8 Alie vehicule cu trac\iune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana 35 

la 12 tone, inclusiv 
9 T ractoare inmatriculate 22 

Vehicule inregistrate 
1. Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cmc 

1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 3 
1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 6 
2. Vehicule Iara capacitate cilindrica eviden\iata 59 lei /an 

(3) in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotararii 
consiliului local. 

(4) in cazul unui ala~, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele 
respective. 



(5) Tn cazul unui autovehicul de transport de maria cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 lone, 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta 1n tabelul urmator: 

Nivelurile impozabile stabilite pentru anul 2023 
- lei/an -

Numarul de axe §i greutatea bruta !ncarcata maxima Ax( e) motor( oare) cu Alie sisteme de suspensie 
admisa sistem de suspensie pentru axele motoare 

I 2 axe pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

1 Masa de eel oulin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 153 
2 Masa de eel DUiin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 153 426 
3 Masa de eel oulin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 426 599 
4 Masa de eel Dulin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 599 1356 

II 3axe 
1 Masa de eel oulin 15 lone, dar mai mica de 17 tone 153 267 
2 Masa de eel DUiin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 267 549 
3 Masa de eel Dulin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 549 713 
4 Masa de eel Dulin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 713 1099 
5 Masa de eel DUiin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1099 1707 
6 Masa de eel Dulin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1099 1707 

Ill 4axe 
1 Masa de eel Dulin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 713 723 
2 Masa de eel pu\in 25 tone, dar mai mica de 27 tone 723 1128 
3 Masa de eel Dulin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1128 1792 
4 Masa de eel pu\in 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1792 2658 
5 Masa de eel pu\in 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1792 2658 .. 
(6) In cazul une, combma\11 de autoveh1cule, un autoveh1cul art,culat sau tren rut,er, de transport de maria cu 

masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu 
suma corespunzatoare prevazuta 1n tabelul urmator: 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata Nivelurile impozabile stabilite pentru anul 2023 
maxima admisa - lei/an -

Ax( e) motor( oare) cu sistem de Alie sisteme de 
suspensie pneumalica sau suspensie pentru axele 

I 2+1 axe echivalentele recunoscute motoare 
1 Masa de eel DUlin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 
2 Masa de eel Dulin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 
3 Masa de eel outin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 69 
4 Masa de eel pu\in 18 tone, dar mai mica de 20 tone 69 158 
5 Masa de eel pu\in 20 tone, dar mai mica de 22 tone 158 371 
6 Masa de eel pu\in 22 tone, dar mai mica de 23 tone 371 480 
7 Masa de eel oulin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 480 866 
8 Masa de eel Dulin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 866 1519 
II 2 + 2axe 
1 Masa de eel pulin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 148 346 
2 Masa de eel Dulin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 346 569 
3 Masa de eel Dulin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 569 836 
4 Masa de eel DUiin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 836 1010 
5 Masa de eel Dulin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1010 1658 
6 Masa de eel Dulin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1658 2301 
7 Masa de eel DUtin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2301 3494 
8 Masa de eel Dulin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2301 3494 
Ill 2+ 3 axe 
1 Masa de eel Dulin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1831 2549 
2 Masa de eel Dulin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2549 3464 
IV 3 + 2axe 
1 Masa de eel pu\in 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1618 2247 
2 Masa de eel DUiin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2247 3108 
3 Masa de eel Dulin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3108 4598 



V 3 + 3 axe 
1 Masa de eel outin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 921 1114 
2 Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1114 1663 
3 Masa de eel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1663 2648 

(7) in cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combina!ie de 
autovehicule prevazuta la alin. impozitul pe mijloacele de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul 
urmator: 

Masa totala maxima autorizata Nivelurile impozabile stabilite pentru anul 2023 
- lmpozit lei/an -

al Pana la 1 Iona inclusiv 10 
bl Peste 1 Iona, dar nu mai mull de 3 tone 40 
cl Peste 3 tone, dar nu mai mull de 5 tone 61 
dl Peste 5 tone 77 

(8) in cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 
corespunzatoare din tabelul urmator: 

Mijlocul de transport pe apa Nivelurile impozabile stabilite 
pentru anul 2023 

- lei/an -
1. Luntre, barci Iara motor, folosite pentru pescuit ~i uz personal 25 
2. Barci Iara motor, folosite in alte scopuri 67 
3. Barci cu motor 249 
4. Nave de soort si aarement 1327 
5. Scutere de aoa 249 
6. Remorchere si imoinaatoare: X 
a) oana la 500 CP, inclusiv 663 
b peste 500 CP 9i pana la 2000 CP, inclusiv 1078 
c peste 2000 CP 9i pana la 4000 CP, inclusiv 1658 
d peste 4000 CP 2654 
7. Vaooare - oentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 215 
8. Ceamuri, 91eouri si barje fluviale: X 
a cu caoacitatea de incarcare oana la 1500 de tone, inclusiv 215 
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone 9i pana la 332 
3000 de tone, inclusiv 
c cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone 581 

(9) in in!elesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de 
transport se stabile9te prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizi!ie sau un alt document 
similar. 

Ill. Declararea si datorarea impozitu/ui pe mijloace de transport 

(1) lmpozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care de!ine dreptul de 
proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31 decembrie a anului 
fiscal anterior. 

(2) in cazul dobandirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obliga!ia sa depuna o declara!ie la 
organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in 
termen de 30 de zile de la data dobandirii 9i datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 
ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii mijlocului de transport. 

(3) in cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decal Romania, proprietarul are olbigatia sa 
depuna o declarative la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competent isi are domiciliul, sediul sau 
punctual de lucru, dupa caz si datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau 
inregistrarii acestuia in Romania. 



(4) in cazul radierii din circula\ie a unui mijloc de transport, proprietarul are obliga\ia sa depuna o declara\ie 
la organul fiscal ln a carui raza teritoriala de competen\a l~i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, ln 
termen de 30 de zile de la data radierii, §i lnceteaza sa datoreze impozitul lncepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator. 

(5) in cazul oricarei situa\ii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv 
schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obliga\ia depunerii declara\iei fiscale cu 
privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a carei raza teritoriala l§i are domiciliul/sediul/punctul de lucru, 
1n termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenita, §i datoreaza impozitul pe mijloacele de transport stabilit 
1n noile condi\ii lncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

(6) in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe lntreaga durata a 
acestuia se aplica urmatoarele reguli: 

a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza de locatar lncepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator lncheierii contractului de leasing financiar, pana la sfar~itul anului In cursul caruia lnceteaza contractul de 
leasing financiar; 

b) locatarul are obliga\ia depunerii declara\iei fiscale la organul fiscal local In a carui raza de competen\a se 
lnregistreaza mijlocul de transport, 1n termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului 
sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului 1n posesia locatarului, lnso\ita de o copie a acestor 
documente; 

c) la lncetarea contractului de leasing, atat locatarul, cat §i locatorul au obliga\ia depunerii declara\iei fiscale 
la consiliul local competent, In termen de 30 de zile de la data lncheierii procesului-verbal de predare-primire a 
bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului 1n posesia locatorului, lnso\ita de o copie a 
acestor documente. 

(7) Depunerea declara\iilor fiscale reprezinta o obliga\ie ~i In cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri 
sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 

IV. Plata impozitului pe mijloace de transport 

(1) lmpozitul pe mijlocul de transport se pla!e§le anual, In doua rate egale, pana la datele de 31 martie ~i 30 
septembrie inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipa\ie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru lntregul an de catre 
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonifica\ie de pana la 10% inclusiv. 

(3) lmpozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluia§i buget local de catre contribuabili, persoane 
fizice §i juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plate~te integral pana la primul termen de plata. in cazul In care 
contribuabilul de\ine In proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local 
al aceleia~i uni!a!i administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al 
acestora. 

V. Scutiri 

(1) Nuse datoreaza impozitul pe mijloacele de transport pentru: 
a) mijloacele de transport aflate In proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi 

sau vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; 

b) mijloacele de transport aflate 1n proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 
accentual, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate In proprietatea sau coproprietatea 
reprezentan\ilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentual §i ai minorilor lncadra!i In gradul I de invaliditate, 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

c) mijloacele de transport aflate In proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 din 
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, 
la alegerea contribuabilului; 

d) mijloacele de transport aflate 1n proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) §i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile §i completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului; 

e) mijloacele de transport ale institu!iilor publice; 
f) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sun! utilizate pentru servicii de transport public de 

pasageri In regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri In afara unei localita!i, daca tariful de 
transport este stabilit In condi!ii de transport public; 

g) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale In vigoare; 
h) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor In pastoral; 



i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interven\ii In situa\ii de urgen\a; 
j) mijloacele de transport ale institu\iilor sau unita\ilor care func\ioneaza sub coordonarea Ministerului 

Educa\iei §i Cercetarii $liin\ifice sau a Ministerului Tineretului §i Sportului; 
k) mijloacele de transport ale funda\iilor lnfiin\ate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a 

lntre\ine, dezvolta §i ajuta institu\ii de cultura na\ionala, precum §i de a sus\ine ac\iuni cu caracter umanitar, social §i 
cultural; 

I) mijloacele de transport ale organiza\iilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in 
unita\i specializate care asigura gazduire, lngrijire sociala §i medicala, asisten\a, ocrotire, activita\i de recuperare, 
reabilitare §i reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum §i pentru alte 
persoane aflate in dificultate, In condi\iile legii; 

m) autovehiculele ac\ionate electric; 
n) autovehiculele second-hand inregistrate ca sloe de marfa §i care nu sun! utilizate in folosul propriu al 

operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 
o) mijloacele de transport de\inute de catre organiza\iile ceta\enilor apaf'\inand minorita\ilor na\ionale. 



ANEXA Nr.4 
la proiectul de HCL nr.2978 din 27.10.2022 

T AXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ~I A AUTORIZA JIILOR 

I.Regu/i generale 

Orice persoana care trebuie sa ob\ina un certificat, un aviz sau o autoriza\ie men\ionata In prezentul capitol trebuie 
sa plateasca o taxa la compartimentul de specialitate al autorita\ii administra\iei publice locale inainte de a i se 
elibera certificatul, avizul sau autoriza\ia necesara. 

II. Cuantumu/ si ca/culu/ taxelor pentru e/iberarea cerlificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

Denumirea taxei, avizului sau autorizatlei Nivelurile stabilite pentru anul 2023 

1. Taxa pentru ellberarea certificat ului de urbanism* 
a) Suprafata pana la 150 m2 inclusiv 3 lei 
b) Suprafata intre 151 §i 250 m2 inclusiv 41ei 
c) Suprafata intre 251 §i 500 m2 inclusiv 5 lei 
d) Suprafata intre 501 §i 750 m2 inclusiv 71ei 
e) Suprafata intre 751 §i 1.000 m2 inclusiv 91ei 
Q Suprafata peste 1.000 m2 9+0,01 leu/mp pentru fiecare mp. care depa§e§te 

suorafata de 1000 mp 
2. Taxa pentru prelunQirea certificatului de urbanism 30% din cuantumul taxei pentru certificatului initial 
3. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 11 lei 
4. Taxa pentru eliberarea unei autoriza\ii de construire 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de construc\ji 
oentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa' 
5. Taxa pentru eliberarea autoriza\iei de construire pentru 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de construc\ii 
alte constructii decal cele men\ionate la punctul 4' 
6. Taxa oentru orelungirea unei autorizatii de construire 30% din cuantumul taxei pentru autorizatia initiala 
7. Taxa pentru eliberarea autoriza\jei de desfiin\are, totala 0, 1 % din valoarea impozabila stabilita pentru 
sau paf\iala, a unei construc\ii determinarea impozitului pe cladiri, aferenta paf\ii 

desfiintate 
8. Taxa pentru eliberarea autoriza\iei de foraje sau excavari .. 9 lei pentru fiecare mp afectat 

9. Taxa pentru eliberarea autoriza\iei necesare pentru 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de 
lucrarile de organizare de §antier in vederea realizarii unei §antier 
construc\ii, care nu sun! incluse in alta autoriza\ie de 
construire 
10. Taxa pentru eliberarea autoriza\iei de amenajare de 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de construc\ie 
tabere de corturi, casute sau rulote ori camoinauri 
11. Taxa pentru autorizarea amplasarii de chio§curi, 9 lei pentru fiecare metru patrat de suprafa\a ocupata de 
containere, tonete, cabine, spa\ii de expunere, corpuri §i construc\ie 
panouri de afi§aj, firme §i reclame situate pe caile §i in 
spatiile oublice 
12. Taxa pentru autorizarea de racorduri si bransamente la 
retelele publice de apa, canal, gaze, termice, energie 
electrica , telefonie, televiziune prin cablu 

16 lei pentru fiecare racord 

13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura 5 lei 
stradala 



ANEXA Nr.5 
la proiectul de HCL nr.2978 din 27.10.2022 

T AXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZA JIILOR 
de orice fel cu exceptia celor din domeniul constructiilor 

Denumirea taxei, avizului sau autorizatiei Nivelurile stabilite pentru anul 2023 
- lei· 

14. Taxa oenlru eliberarea autoriza\iilor sanitare de func\ionare 24 
15. Taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respecliv eliberarea 

82 carnetului de comercializare a oroduselor din sectorul aqricol 
17.Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autoriza\iei privind 
desfa~urarea activila\ii de alimentalie publica*** 

a) pentru o suprafa\a de pana la 500 m2, inclusiv; 351 
b) pentru o suprafa\a mai mare de 500 m2. 468 

18. Taxa pentru eliberarea/ vizarea avizului programului de functionare, 
18 oentru desfasurarea unei activitali economice, in mediul rural 

18.1. Taxa pentru eliberarea/ vizarea avizului programului de functionare, 
18 pentru desfasurarea unei aclivitati economice, in mediul rural 

19. Taxa pentru copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
38 asemenea planuri detinute de consiliile locale . 

20.Taxa pentru eliberarea autoriza\iilor pentru a desfa~ura o activitate 58 
economica si a altor autorizatii similare. 

NOTA: 
• Pentru taxele pentru eliberarea autorizatiilor de construire, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor 

de construc\ie se aplica urmatoarele reguli: 
a) taxa dalorata se stabilesle pe baza valorii lucrarilor de construclie declarate de persoana care solicila 

aulorizalia si se plaleste inainle de emiterea acesleia; 
b) pentru taxa prevazuta la punctual 4, valoarea reala a lucrarilor de construc\ie nu poate fi mai mica decal 

valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 457 din Codul fiscal; 
c) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de construc\ie, dar nu mai larziu de 15 zile de la data la 

care expira autoriza\ia respecliva, persoana care a ob\inut auloriza\ia trebuie sa depuna o declara\ie privind valoarea 
lucrarilor de construc\ie la compartimentul de specialitate al aulorila\ii administra\iei publice locale; 

d) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situajia finala privind valoarea lucrarilor de 
construcjii, compartimentul de specialitate al autoritajii administrajiei pub/ice locale are obligajia de a stabili taxa 
datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de construcjie; 

e) pana ln cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorita\ii 
administra\iei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice diferen\a de taxa datorata 
de catre persoana care a primit autoriza\ia sau orice diferen\a de taxa care lrebuie rambursata de autoritatea 
administra\iei publice locale. 

*'Taxa pentru eliberarea auloriza\iei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare ~i prospectare a 
terenurilor in etapa efectuarii sludiilor geotehnice ~i a studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol ~i 
alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de prospec\iune ~i explorare ~i se calculeaza prin lnmul\irea 
numarului de metri patra\i de teren ce vor fi efectiv afecta\i la suprafa\a solului de foraje ~i excavari cu o valoarea de 
la punctual 8 din label. 

1n termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare ~i prospectare, contribuabilii au obliga\ia sa 
declare suprafa\a efecliv afectata de foraje sau excavari, iar ln cazul ln care aceasta difera de cea pentru care a lost 
emisa anterior o autoriza\ie, taxa aferenta se regularizeaza astfel lncat sa reflecte suprafa\a efecliv afectata. 

*** Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autoriza\iei privind desfa~urarea aclivita\ii de alimenta\ie publica 
este datorata bugetului local al comunei, ora~ului sau municipiului, dupa caz, ln a carui raza administrativ-teriloriala 
se desfa~oara aclivilatea(se afla sediul sau punctual de lucru), de calre persoanele a caror aclivitate se incadreaza 
ln grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri ~i alte aclivita\i de servire a bauturilor ~i 932 - Alte aclivila\i recrealive ~i 
distractive potrivit clasificarii aclivita\ilor din economia na\ionala - CAEN, actualizata prin Ordinul pre~edintelui 
lnstitutului National de Stalislica nr. 337/2007 privind actualizarea clasificarii aclivita\ilor din economia na\ionala -
CAEN. 



Ill. Scutiri 

(1) Sun! scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor §i autoriza\iilor urmatoarele: 
a) certificatele, avizele §i autoriza\iile ai caror beneficiari sun! veterani de razboi, vaduve de razboi sau 

vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 
b) certificatele, avizele §i autoriza\iile ai caror beneficiari sun! persoanele prevazute la art. 1 din Decretul

lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare; 
c) certificatele de urbanism §i autoriza\iile de construire pentru laca§uri de cult sau construc\ii-anexa; 
d) certificatele de urbanism §i autoriza\iile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea 

infrastructurilor din transporturi care apaf!in domeniului public al statului; 
e) certificatele de urbanism §i autoriza\iile de construire pentru lucrarile de interes public na\ional, jude\ean 

sau local; 
f) certificatele de urbanism §i autoriza\iile de construire, daca beneficiarul construc\iei este o institu\ie 

publica; 
g) autoriza\iile de construire pentru autostrazile §i caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii; 
h) certificatele de urbanism §i autoriza\iile de construire, daca beneficiarul construc\iei este o institu\ie sau o 

unitate care func\ioneaza sub coordonarea Ministerului Educa\iei §i Cercetarii $1iin\ifice sau a Ministerului Tineretului 
~i Sportului; 

i) certificat de urbanism sau autoriza\ie de construire, daca beneficiarul construc\iei este o funda\ie infiin\ata 
prin testament, constituita conform legii, cu scopul de a intre\ine, dezvolta §i ajuta institu\ii de cultura na\ionala, 
precum §i de a sus\ine ac\iuni cu caracter umanitar, social §i cultural; 

j) certificat de urbanism sau autoriza\ie de construire, daca beneficiarul construc\iei este o organiza\ie care 
are ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unita!i specializate care asigura gazduire, ingrijire 
sociala §i medicala, asisten\a, ocrotire, activita\i de recuperare, reabilitare ~i reinsef!ie sociala pentru copil, familie, 
persoane cu handicap, persoane varstnice, precum ~i pentru alte persoane aflate 1n dificultate, in condi\iile legii; 

k) certificat de urbanism sau autoriza\ie de construire, in cazul unei calamita!i naturale. 



ANEXA Nr.6 
la proiectul de HCL nr.2978 din 27.10.2022 

TAXA 
PENTRU SERVICIILE DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

I.Regu/i generale 

(1) Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama §i publicitate in Romania In baza unui contract 
sau a unui alt tel de ln\elegere lncheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute In prezenta anexa, cu 
excep\ia serviciilor de reclama §i publicitate realizate prin mijloacele de informare In masa scrise §i audiovizuale. 

(2) Publicitatea realizata prin mijloace de intormare in masa scrise §i audiovizuale, In sensul prezentului 
articol, corespunde activita\ilor agen\ilor de publicitate potrivit Clasificarii activita\ilor din economia na\ionala - CAEN, 
cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare §i alte tiparituri, precum §i prin radio, televiziune §i 
internet. 

(3) Taxa prevazuta In prezenta anexa, denumita in continuare taxa pentru servicii de reclama §i publicitate, 
se plate§le la bugetul local al unita\ii administrativ-teritoriale In raza careia persoana presteaza serviciile de reclama 
§i publicitate. 

11.Cuantumu/ si plata taxei 

(1) Taxa pentru servicii de reclama §i publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,5% la valoarea 
serviciilor de reclama §i publicitate. 

Denumirea taxei Taxa stabilita pentru anul 2023 - lei/m2 sau 
frac\iune de m2 -

Taxa in cazul persoanelor care beneficiaza de servicii de reclama §i publicitate in 
baza unui contract sau a unui alt fel de in\elegere incheiata cu alta persoana, cu 2 % din valoarea serviciilor de reclama §i 
excep\ia serviciilor de reclama §i publicitate realizate prin mijloacele de informare publicitate 
in masa sense §i audiovizuale 

Taxa in cazul unui afi§aj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate 
32 economica 

Taxa in cazul oricarui alt panou, afi§aj sau structura de afi§aj pentru reclama §i 
25 publicitate 

(2) Valoarea serviciilor de reclama §i publicitate cuprinde orice plata ob\inuta sau care urmeaza a fi ob\inuta 
pentru serviciile de reclama §i publicitate, cu excep\ia taxei pe valoarea adaugata. 

(3) Taxa pentru servicii de reclama §i publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii 
urmatoare celei In care a intra! In vigoare contractul de prestari de servicii de reclama §i publicitate. 

111.Scutiri 

(1) Taxa pentru serviciile de reclama nu se aplica institu\iilor publice, cu excep\ia cazurilor cand acestea tac 
reclama unor activita\i economice. 

(2) Taxa pentru serviciile de reclama nu se aplica unei persoane care lnchiriaza panoul, afi§ajul sau structura 
de afi§aj unei alte persoane, In aces! caz taxa prevazuta la art. 4 77 din Codul fiscal ( taxa pentru sevicii de reclama 
si publicitate) fiind platita de aceasta ultima persoana. 



ANEXA Nr.7 
la proiectul de HCL nr.2978 din 27.10.2022 

TAXA 

PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICIT ATE 

I.Reguli generale 

(1) Orice persoana care ulilizeaza un panou, un afi9aj sau o structura de afi9aj pentru reclama 9i publicitate, 
cu excep\ia celei care intra sub inciden\a art. 478 din Codul fiscal llaxa pentru sevicii de reclama si publcitate), 
datoreaza plata taxei anuale prevazute 1n prezentul articol catre bugetul local al comunei, al ora9ului sau al 
municipiului, dupa caz, 1n raza careia/caruia este amplasat panoul, afi9ajul sau structura de afi9aj respectiva. 

11.Cuantumu/ si plata taxei 

SPECIFICATIE Nivelurile propuse 
pentru anul 2023 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitatea 19 lei 
economica 

b) in cazul orcarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si 14 lei 
publicitatea 

a) in cazul persoanelor care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate 1n 1,5% 
baza unui contract sau a unui alt tel de lntelegere cu alta persoana din valoarea contractului 

(1) Valoarea taxei pentru afi9aj In scop de reclama §i publicitate se calculeaza anual prin lnmul\irea 
numarului de metri patra\i sau a frac\iunii de metru patrat a suprate\ei afi9ajului pentru reclama sau publicitate cu 
suma stabilita de consiliul local, astfel: 

a) In cazul unui afi9aj situat In locul In care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de 18 lei 
(2) Taxa pentru afi9aj In scop de reclama 9i publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau 

frac\iunea din luna dintr-un an calendaristic In care se afi9eaza In scop de reclama 9i publicitate. 
(3) Taxa pentru afi9ajul in scop de reclama §i publicitate se plate9te anual, 1n doua rate egale, pana la datele 

de 31 martie §i 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afi9ajul 1n scop de reclama §i publicitate, datorata aceluia9i buget 
local de catre contribuabili, persoane fizice §i juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plate9te integral pana la primul 
termen de plata. 

(4) Persoanele care datoreaza taxa pentru afi9aj In scop de reclama 9i publicitate sunt obligate sa depuna o 
declara\ie la compartimentul de specialitate al autorita\ii administra\iei publice locale in termen de 30 de zile de la 
data amplasarii structurii de afi9aj. 

111.Scutiri 

(1) Taxa pentru afi9aj In scop de reclama §i publicitate nu se aplica inslitu\iilor publice, cu excep\ia cazurilor 
cand acestea tac reclama unor activita\i economice. 

(2) Taxa pentru afi9aj In scop de reclama §i publicitate nu se datoreaza pentru afi§ele, panourile sau alte 
mijloace de reclama 9i publicitate amplasate 1n interiorul cladirilor. 

(3) Taxa pentru afi9aj 1n scop de reclama §i publicilate nu se aplica pentru panourile de identificare a 
instala\iilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circula\ie, precum §i alte informa\ii de utilitate publica §i 
educa\ionale. 

(4) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama §i publicitate pentru afi9ajul etectuat pe 
mijloacele de transport care nu sun! destinate, prin construc\ia lor, realizarii de reclama §i publicitate. 



ANEXA Nr.B 
la proiectul de HCL nr.2978 din 27.10.2022 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

I. Regu/i genera/e 

(1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competi\ie sportiva sau alta activitate 
distractiva In Romania are obliga\ia de a plati impozitul prevazut In prezentul capitol, denumit In continuare impozitul 
pe spectacole. 

(2) lmpozitul pe spectacole se plate§le la bugetul local al unita\ii administrativ-teritoriale In raza careia are loc 
manifestarea artistica, competi\ia sportiva sau alta activitate distractiva. 

II. Calculul impozitului 

(1) lmpozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la sum a Incas ala din vanzarea 
biletelor de intrare §i a abonamentelor, dupa cum urmeaza: 

a) 1% -pentru spectacolul de teatru, bale!, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare 
muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice compelitie sportiva interna sau 
internationala; 

b) 2,5% - In cazul oricarei altei manifestari artistice decal cele enumerate la lit. a). 
(2) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de 

organizatorul spectacolului In scopuri caritabile, conform contractului scris intra! In vigoare lnaintea vanzarii biletelor 
de intrare sau a abonamentelor. 

(3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit In conformitate cu prezentul articol au 
obliga\ia de: 

a) a lnregistra bilelele de intrare §i/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorita\ii 
administra\iei publice locale care l§i exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul; 

b) a anun\a tarifele pentru spectacol In locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum §i In orice 
alt loc In care se vand bilete de intrare §i/sau abonamente; 

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare §i/sau abonamente §idea nu lncasa sume care depa§esc tarifele 
precizate pe biletele de intrare §i/sau abonamente; 

d) a emite un bile! de intrare §i/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorita\ii adminislra\iei publice locale, 

documentele justificative privind calculul §i plata impozitului pe spectacole; 
f) a se conforma oricaror altor cerin\e privind tiparirea, lnregistrarea, avizarea, eviden\a §i inventarul biletelor 

de intrare §i a abonamenlelor, care sun! precizate In normele elaborate In comun de Ministerul Finan\elor Publice §i 
Ministerul Dezvoltarii Regionale §i Administra\iei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii §i Ministerul Tineretului 
§i Sportului. 

Ill. Plata impozitului 

(1) lmpozitul pe spectacole se plale§le lunar pan a la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei In care a 
avut loc spectacolul. 

(2) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obliga\ia de a depune o declara\ie la 
compartimentul de specialitate al autorita\ii administra\iei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a 
impozitului pe spectacole. Formatul declara\iei se precizeaza In normele elaborate In comun de Ministerul Finan\elor 
Publice §i Ministerul Dezvoltarii Regionale §i Administra\iei Publice. 

(3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, 
depunerea la limp a declara\iei §i plata la limp a impozitului. 

IV.Scutiri 

Spectacolele organizate In scopuri umanitare sun! sculite de la plata impozitului pe spectacole. 



ANEXA Nr.9 
la proiectul de HCL nr.2978 din 27.10.2022 

AL TE T AXE LOCALE 
Natura si cuantumul taxelor locale • 

Denumirea taxei Nivelurile stabilite 
pentru anul 2023 

- lei· 
Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice In scopul obtinerii unui venit 47 lei/zi 
Taxa oentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate In scopul obtinerii de venit 70 lei/an 
Taxa anuala (lentru vehicule lente: fara ca(lacitate cilindrica identificata 

a) tractor pe pneuri neinmatriculat In circulatie pana la 20 CP 58 lei/an 

b) tractor pe pneuri neinmatriculat In circulalie lntre 21-45 CP 82 lei/an 

c) tractor pe pneuri neinmatriculat In circulalie peste 45 CP 106 lei/an 

d) combina agricola Taf, lfron, Boldoexcavator 118 lei/an 



Nr 
crt 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

TAXE SPECIALE 

ANEXA Nr.10a 
la proiectul de HCL nr.2978din 27.10.2022 

I. Natura si cuantumul taxelor speciale stabilite 

Denumirea taxei Actul de reglementare Nivelurile stabilite pentru anul 2023 

Taxa consum apa HCL nr.10 din 23.04.2001 1,50 lei/persoana fizica/luna 
10,00 lei/persoana iuridica/luna 

Taxa lnregistrarea vehicule si HCL nr.19 din 30.06.2020 35 lei 
mopede 
Taxa lnchirieri spatii si terenuri HCL nr.17 din 24.06.2009 4,00 lei/mp/luna - pentru spatii zona C 

0,20 lei/mp/luna - pentru teren zona C 
2,00 lei/mp/luna - pentru spatii zona D 
0,05 lei/mo/luna - oentru teren zona D 

Taxa lnchirieri pa1;uni si pajisti HCL nr.14 din 23.02.2017 Cuantumurile prevazute In contractete de 
comunale si loturi zootehnice HCL nr.17 din 25.03.2021 lnchiriere, valabile la 31.12.2022, se 

modi! cu HCL nr. 27 din indexeaza cu rata inflatiei 5, 1 %. 
27.04.2021 

TaxaSPCLEP HCL nr.67 din 30.12.2010 0,50 lei/persoana/an 
Taxa divor! pe cale administrativa HCL nr. 6 din 27.01.2011 585 lei 
Taxa pentru eliberarea Notei de HCL nr.31 din 21.12.2003 58 lei 
constatare, Certificatului de 
edificare/radiere constructie, la 
cererea cetatenilor 
Eliberarea de adeverinte certificate 2 lei 
de orce tel 
Eliberarea de certificate de stare 2 lei 
civila 
Eliberarea multiplicare xerox 2 lei/fila 
Efectuarea de masuratori In teren 
cu ocazia unor litigi, la solicitarea 24 lei 
cetatenilor, note constatare daune 

II. inchirierea Caminelor cultural din cadrul comunei 

Nr. Manifestarea Nivelul taxei stabilite pe anul 2023 
Crt. pentru Caminul cultural din localitatea 

• lei/manifestare • 
Sieut Rustior Sebis Lunca 

1 Pentru organizarea de nunti 1200 800 1200 800 
2 Pentru mese comune (logodne, botezuri, zile onomastice, 530 300 530 300 maiorate si pensionare. l 
3 Pentru oarastase 120 120 120 120 
4 Pentru ioc taranesc, bal 9i discoteca 100 100 100 100 
5 GARANTIA 1000 500 1000 500 

* NOTA: a) Sunt scutite de plata taxei de spectacole si concursuri, manifestarii de orice fel organizate de Primarie, Scoala, 
Cam!n cultural, aclivita\iile polilice, aclivita\i culturale, adunarii publice 9i mesele comune organizate cu ocazia !nmormintarilor; 

b) In taxa stabilita !n tabelul de mai sus, este inclus consumul de energie electrica. 
c) Garantia se reline de responsabilul de Gamin cultural 9i se va restituii chiriasului odata cu predarea localului, daca nu 

exista distrugeri 9i lipsa la bunurile din dotarea acestuia 9i localul este !n perfecta stare de cura\enie, la primirea de la chiria9. 
d) Folosirea veselei 9i celorlalte bunuri(mese 9i scaune din dotarea acestora) din incinta caminelor culturale, este gratuita. 
e) Este interzis a se !nchiria mobilier 9i alte bunuri(mese 9i scaune din dotarea acestora) !n afara Caminului cultural. 
f) Pentru folosirea bancilor !n afara caminelor culturale la diferite evenimente se percepe o garantie de 200 lei, care se va 

achita anlicipat ridicari acestor bunuri. Aceasta se va reline proportional, !n cazul producerii de distrugeri. 



ANEXA Nr.10b 
la proiectul de HCL nr.2978 din 27.10.2022 

REGULAMENTUL 
de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale 

I. SCOPULADOPTARII PREZENTULUI REGULAMENT 

Art.1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce trebuie 
indeplinire in procedura de instituire si percepere a taxelor speciale. 

II. DOMENIILE DE ACTIVIT ATE IN CARE SE ADOPT A T AXE SPECIALE 

Art.2. Domeniile de activitate !n care Consiliul Local poate institui !axe speciale sun! pentru toate serviciile 
prestate contribuabililor, in domeniul impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetului local, 
respectiv: 

- administrarea domeniului public si privat al comunei ; 
• asigurarea serviciilor publice : -apa, canal, iluminat public, gospodarirea localitatii, salubrizare, spatii verzi ; 
- cultura, sport, agrement ; 
- urbanism, 
- asistenta sociala ; 
- serviciul voluntar pentru situatii de urgenta ; 
- autorizatii pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare ; 
- cadastru, agricultura, pasunat; 
- evidenta populatiei si stare civila; 
- copiere si comunicare documente din arhiva Primariei. 
Domeniile de activitate prevazute !n prezentul titlu se vor completa !n functie de necesitatile comunitatii, in 

conformitate cu prevederile legale. 

111.CONDITII DE INSTITUIRE AT AXELOR SPECIALE 

Art.3. Taxele speciale se vor institui numai in interesul persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de 
serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

Art.4. Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile 
oferite de institutia publica/serviciul public de interes local. 

Art.5. Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se fac venit la 
bugetul local al comunei $ieu\,. 

Art.6. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual ,iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral 
pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea 
cheltuielilor de intretinere si functionare a acestor servicii. 

Art.7. Taxele speciale se vor percepe numai dupa ce hotararile Consiliului Local prin care au fost aprobate 
vor fi aduse la cunostinta publica. 

Art.8. Sumele incasate din taxele speciale ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator 
cu aceeasi destinatie, odata cu incheierea exercitiului bugetar. 

Art.9. Modul de indeplinire, stabilire, incasare, declarare, destinatia taxelor speciale, contraventiile si 
sanctiunile in domeniu se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local, odata cu instituirea taxelor speciale. 

Art.10. Conditiile prevazute in prezentul titlu trebuie intrunite cumulativ pentru instituirea taxelor speciale. 

IV.MODALITATI DE CONSULTARE ~I OBTINEREAACORDULUI PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
BENEFICIARE A SERVICIILOR PENTRU CARE SE INSTITUIE T AXE SPECIALE 

Art.11. Taxele speciale sun! aduse la cunostinta publicului cu 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, 
avizare si adoptare de catre Consiliul Local comunal, prin publicarea unui anunt referitor la aceasta actiune si 
afisarea la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului. 

Art.12. Termenul limita de primire a propunerilor ,sugestiilor,opiniilor va fide 10 zile de la aducerea la 
cunostinta publica a anuntului referitor la elaborarea proiectului de hotarare. 

Art.13. Autoritatea publica va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ,prin care se propune 
instituirea de !axe speciale, daca aces! lucru se solicita in mod expres de catre persoanele fizice si juridice,in termen 
de eel mull 10 zile de la data solicitarii acestui lucru. 

Art.14. Daca nu se primesc opinii, sugestii,propuneri la proiectele de hotarare prin care se instituie !axe 
speciale ,acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local comunal, in forma propusa de initiator. 



V. APROBAREA ~I STABLIREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL A TAXE SPECIALE 

Art.15. Proiectul de hotarare prin care se instiluie taxe speciale va fi supus dezbaterii Consiliului local 
comunal cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 03.07.2019, 
privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de Organizare si 
Functionare a Consiliului local al comunei l;,ieut. 

Art.16. Hotararile prin care se stabilesc taxele speciale se adopta prin votul majoritatii consilierilor in functie 
si vor fi aduse la cunostinta publica. 

VI. DISPOZITII FINALE 
Art.17. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare. 




