
ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

HoTARARE
privind aprobarea niverur'or pentru varorire impozab'e, impoziteror qi taxerorrocare' taxere speciare qi amenz'e apricabire in anur fiscar 201g, in comuna

Chiajna
consiliul Local al comunei chiajna, judef Ilfov intrunit in sedin,ti ordinariin data de 21.12.2018;

Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

;:Hf;':[rlli#l; tt'' art' 121arin' 1t.v qi 1z.v qr art. t3e atin. e)din constitulia
- articolul 4 qi articolul g paragrafur 3 din carta europeand a autonomiei locale, adoptat'la Strasbourg la l5 octombrie-Ig8s, .urifi;;;;;;;"e"u n.. te9/1997;

;il;,]#l 
(2) din Legea nr.287/200e pnuini coorr .iuil, republicatd, cu modificdrile

;#;,"',?Ji3ij,i;.r-.esea-caoru 
a descentra tizdrii nr. tss/2006,cu modificdr'e si

-art'27'art' 36alin' (l), alin (2),1ir b)9ialin.(4),lit.c).,art.45dinLegeaadministraliei
publice locale nr' 2r5/200r,repubticaid, ."-oa1i,"t.'" qi completdrile ulterioare;- art' 5 alin' (1) lit' a) si arin. (2) arr. 16, alin. (2), art.2'alin. (l) rit. b), art. 27, art.30Ei art' 76i arin' (2) 9i (3).din.Legeunr.'ziz,tzitelrivind 

finan{ele publice locale, cumodificdrile qi compleririle ulter[are: 
- - - r

- art' 1' art' 2 arin' (1) lit h), precum qi pe cele are titlului IX din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificdrile qi."r"pl.rd.ii. ulterioare;

*k;:}J:"i::;:::privind tu"j" 
""t.u1uai"L.. a" timbru, cu modincsrire 

Ei

- ordonanlei de urgenfd a Guvemului nr. 80/20l3privind taxele judiciare de timbru, cumodifi cdrile gi completirile ulterioare;
- art. 344 din Legea nr.207/20-15 privind Codul de procedur6 fiscald;- Ordonanfei Guvemului n:^2:fg0gprivind registirl agricol, aprobatd cu modificdri sicompletdri prin Legea nr.9gr2009, cu modificaiile gi completdrile ulterioare;- art' 19 gi art.20 din ordonanla Guvernurui nr.71/2002 privind ffii zarea sifuncJionarea serviciilor publice de administrare a oomen,urur public Ei privat d" i;;local, aprobatd cu modificdri qi compretdri p.i,.i"g.u nr.312003,, cu modificdrireulterioare;

- Avizul comisiei de speciaritate din cadrul consiriului Local ar comunei chiajna;luind act de:
- Expunerea de motive nr. 4296r/12.12.201g, a domnului Mircea Minea, primarulcomunei Chiajna, in calitate de initiator:
- Referatul de specialitate nr. 41651104.12.201g, intocmit de serviciul Financiar _Contabilitate, Taxe gi Impozite;

In temeiul preveder'or art. 45 alin. (l) gi alin. (2) lit. c) 9i celor ale art. t5 alin.(1) lit' b) din Legea administraliei puu)i". rocale nr. 215/2001, repubricatd, cumodificlrile gi completdrile ulterioare Consiliul Local al comunei Chiaina adootd



HOTARARE

f.,1t, 
Impozitele gi taxele locale pe anul 2019, se stabilesc potrivit prezentei

(2) cotele' valorire impozabire, nivelurile impozitelor qi taxelor locale, precumgi amenzile care se stabilesc, se actualizeazd, ruu ,. u1ur,.u zd, dupd. caz, de calre

ffT:Tiffi:i*#:*"t chiajna, 
'u", 

p.."r,ui" in anexa care race parte intesranta

Art' 2' (r) Impozitul/taxa_pe clddiri, impozitur/taxa pe reren $i taxa pe mijloacele detransport sunt creanfe fiscale anuale, care se pl5tesc in doud rate egale, pdn5 la 3 l martieqi 30 septembrie inclusiv.
(2) pentru neplata.la termelele enunlate la alin. (l), contribuabilii d,atoreaz.penalitdfi de int'rziere stab'ite potrivit ..gr"."nia.'or tegale in vigoare.Art' 3' incepdnd cu data intririiin uigou.."u p;;;;;;;irotarari, orice prevederi contrarese abrogd.

Art' 4' Prezenta hotdr,re se comunici, prin intermediur secretarului comunei chiaina intermenul prevdzut de lege, primarurui comunei criulnu qi r".iir;ii;i-pl"i.lrr"ijudelului llfov in vederea Jxercit'rii controrului cu privire la legaritate.

PREglp_lNrE oe seorHlA,

COJOCARU4
counaseuruenzA,

SECRETAR,
NAE IONEL FLORIN

lY-

w.E(L 121.12.2018



ANEXA NR.l la HCL Chiajna nr. CO /2 t, l2 2c,1
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor gi taxelor
locale, taxele speciale Ei amenzile aplicabile in anul liscal 2019, in comuna Chiajna

Capitolul I: Impozitul pe cladiri
(l) Impozitul pe clidiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate clidirea

data de 3l decembrie a anului fiscal anterior.
(2) In cazul dobdndirii sau construirii unei clidiri in cursul anului, proprietarul acesteia are

obligalia si depuni o declaratie la organul fiscal local in a cirui raz{ teritoriald de competenli se afl6
clidirea, in termen de 30 de zile de la data dobdndirii qi datoreazd impozit pe cl6diri incepAnd cu data
de I ianuarie a anului urmdtor.
a)Calculul impozitului pe clidirile rezidenJiale aflate in proprietatea persoanelor fizice

(l) Pentru clddirile reziden(iale qi cltrdirile-anexd, aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clidiri se calculeazl prin aplicarea unei cote de 0,15% asupra valorii impozabile a cl[dirii.

(2) Valoarea impozabilI a clidirii, exprimatl in lei, se determind prin ?nmultirea suprafelei
construite deslagurate a acesteia, exprimatii in metri pitrali, cu valoarea impozabili corespunzetoare,
exprimatl in lei/mp, din tabelul urmdtor:

Tipul cladirii VALOARE IMPOZABILA
-ler/m-

Cladire cu instalatii de apa,
canalizare, electrice si incalzire
{conditii cumulative}

Cladire fara instalatii de ap4
canalizare, electrice si

incalzire

A: Cladiri cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa sau alte
materiale rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic

1.000

600

B: Cladiri cu pereti exteriori din lemn, piatra
naturala, din caramida nearsa, valatuci sau din
orice alte materiale nesupuse unuitratament
termic si/sau chimic

300 200

C: Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau
cu peretii exteriori din caramida arsa sau alte
materiale rezultate in urma unui tratament
termic si/ sau chimic.

200 t75

D:Cladire-anexa cu pereti exteriori din lemn,
piatra naturala, caramida nears4 valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic

tz) 75

E:ln cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la
demisol si/sau mansarda. utilizate ca locuint4
in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la
li. A-D

750lo din suma care
s-ar aplica cladirii

75oZ din suma care
s-ar aplica cladirii

F:ln cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, Ia
demisol si/sau mansarda, utilizate in alte
scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre
tipurile de cla4iri prevazute la li. A-D

500/o din suma care
s-ar aplica cladirii

5004 din suma care
s-ar aplica cladirii



(3) In cazul unei clldiri care are perelii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clddirii se identifici in tabelul prevtrzut la alin. (2) valoarea impozabili cea mai mare
corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai

(4) Suprafala construiti desfigurattr a unei clldiri se determinl prin insumarea suprafelelor
sec{iunilor tuturor nivelurilor clidirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau

la mansardS, except6nd suprafelele podurilor neutilizate ca locuinld, ale scdrilor gi teraselor neacoperite.
(5) DacA dimensiunile exterioare ale unei clldiri nu pot fi eiectiv mAsurate pe conturul exterior,

atunci suprafala construitA desfdguratl a clldirii se determind prin inmul{irea suprafelei utile a cl6dirii
cu un coeficient de transformare de 1,4.

(6) Pentru determinarea valorii impozabile a cladirii, aceasta se ajusteaza cu un conflict de corectie de
l,l0-corespunzator Zonei A, Rangul IV.
(7) ln cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri 9i 8 apartamente,
coeficientul de corecJie prevAzut la alin. (6) se reduce cu 0,10.

(8) Valoarea impozabil[ a clldirii, determinatf, in urma apliclrii prevederilor alin. (l)-(7), se
reduce in funclie de anul termindrii acesteia, dupi cum urmeazl:

a) cu 50%, pentru cl[direa care are o vechime de peste 100 de ani la data de I ianuarie a anului
fiscal referinJd;

b) cu 30%, pentru clidirea care are o vechime cuprinsl intre 50 de ani gi 100 de ani inclusiv, la
data de I ianuarie a anului fiscal de referinld;

c) cu lIYo, pentru clidirea care are o vechime cuprinsd intre 30 de ani qi 50 de ani inclusiv, la data
de I ianuarie a anului fiscal de referinl5.

b) Calculul impozitului pe clidirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice

(l) Pentru cltrdirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clldiri se
calculeazd prin aplicarea unei cote de 1}% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultatA dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani
anteriori anului referinli;

de

b) valoarea finald a lucrlrilor de construclii, in cazul cl[dirilor noi, construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referin{i;

c) valoarea clidirilor care rezulti din actul prin care se transferi dreptul de proprietate, in cazul
clddirilor dobdndite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinti.

(2) Pentru cl5dirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activit6li
din domeniul agricol, impozitul pe clidiri se calculeazl prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii
impozabile a cl[dirii.

(3) In cazul in care valoarea clldirii nu poate fi calculati conform prevederilor alin. ( l), impozitul
se calculeazl prin aplicarea cotei de 2oZ asupra valorii impozabile determinate conform cap.l alin.a.

c) Calculul impozitului pe cltrdirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice(l) In cazul clidirilor cu destinalie mixtf, aflate in proprietatei persoanelor fizice, impozitul se
calculeazi prin insumarea impozitului calculat pentru suprafala folositii in scop rezidenliai conform
cap. I alin'a cu impozitul determinat pentru suprafala folositi in scop nerezidenlial, conform cap. I alin.b.

(2) In cazul in care la adresa clddirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfdgoaranicio activitate economici, impozitul se calculeazl conform cap.l arin.a.
(3) Daci suprafelele folosite in scop rezidenlial gi cele folosite in scop nerezidenlial nu pot fievidenJiate distinct, se aplica urmatoarele resuli:
a) in cazul in care la adresa cl6dirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desldsoara riicioactivitate economicd, impozitul se calculeazi conform cap.l alin.a;
b) in cazul in care la adresa clddirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desldgoard

activitatea economic6, iar cheltuielile cu utilitalile suni inregistrate in sarcina persoanei care desfhgoari
activitatea economic6, impozitul pe clddiri se calculeaz[ conform prevederiloi cap.l alin.b.

d) calculul impozitului/taxei pe cliidirile detinute de persoanele juridice(l) Pentru cl5dirile reziden{iale aflate in proprietatea sau detinute ie persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clidiri se calculeazr prin aplicarea unei cote de o,iy" asupra valorii impo'zabile a



clndirii.

(2) Pentru clidirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clAdiri se calculeazl prin aplicarea unei cote de l,3Yo, asupra valorii impozabile a

clddirii.
(3) Pentru clidirile nereziden!iale aflate in proprietatea sau de!inute de persoanelej uridice, utilizate

pentru activitili din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clidiri se calculeazi prin aplicarea unei cote de
0,4yo ^ asupra valorii impozabile a clddirii.

(4) ln cazul clddirilor cu destinalie mixti aflate in proprietatea persoanelor j uridice, impozitul se
determintr prin insumarea impozitului calculat pentru suprafala folositi in scop reziden{ial conform alin.
(l), cu impozitul calculat pentru suprafala folositd in scop nerezidenJial, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl5diri, valoarea impozabili a cl[dirilor aflate in
proprietatea persoanelor j uridice este valoarea de la 3l decembrie a anului anterior celui pentru care se
datorcazd impozitul/taxa gi poate fi:

a) ultima valoare impozabil[ inregistrattr in evidenJele organului fiscal;
b) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in confonnitate

cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaludrii;
c) valoarea finall a lucrlrilor de construc{ii, in cazul clidirilor noi, construite in cursul anului fiscal

anterior;
d) valoarea clddirilor care rezultii din actul prin care se transferd dreptul de proprietate, in cazul

clddirilor dobdndite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul cl6dirilor care sunt finanlate in baza unui contract de leasing financiar, valoare a rczultarA

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

f) in cazul clddirilor pentru care se datoreaza taxa pe clidiri, valoarea inscrisl in contabilitatea
proprietarului clidirii 9i comunicat[ concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare
sau de folosinta, dupi caz.

(6) Valoarea impozabilS a cltrdirii se actualizeazl o datl la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a
clddirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate
in vigoare la data evaludrii.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplicl in cazul clidirilor care apa(in persoanelor fata de care a fost
pronunlati o hotdrdre definitivd de declangare a procedurii falimentului.

(8) in cazul in care proprietarul clidirii nu a actualizat valoarea impozabilS a clddirii in ultimii 3
ani anteriori anului de referinld, cota impozitului/taxei pe clidiri este 5%,

(9) in cazul in care proprietarul clidirii pentru cari se datoreaz[ taxa pe clldiri nu a actualizat
valoarea impozabild in ultimii 3 ani anteriori anului de referinla, diferenJa de taxa lald de cea stabilita
conform alin. (l) sau (2), dupi caz, va fi datorati de proprietarul clidirii.

d) Plata impozitului
( I ) _lmpozitul pe cladiri se plateste anual, in doul rate egale, pdnd Ia datele de 3 I martie qi 30 septembrie,
inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clldiri, datorat pentru intregul an de cltre
contribuabili, pdni la data de 3l martie 2019 inclusiv, s" ucorda o bonifrcatie de l0o/o.

(3) Impozitul pe clddiri, datorat aceluiaqi buget local de cdtre conhibuabili, de pdna la 50 lei
inclusiv., ^ pldte$te integral pdn6 la primul rerrnen de plati.

(4) In cazul in care contribuabilul deline in proprietate mai multe clddiri amplasate pe raza aceieiaqi
unitali administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) 9i (3) se referd la impozitul p" ctadiri cumulat.
. 5) Taxa pe clidiri se pllteqte lunar, pdnd la data de 25 a lunii urmdtoare fiecarei luni din perioada

de. valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori
folosinla.

Scutiri cladiri
Nu se datoreaztr impozit/taxI pe clddiri pentru:
a)cl[dirile aflate in proprietatea publicS sau privata a statului sau a unitAlilor administrativ- teritoriale,



cu exceplia inciperilor folosite pentru activitAli economice sau agrement, altele dec6t cele desligurate
in relalie cu persoane j uridice de drept public;
b)clldirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinlS, dupd caz, instituliilor publice cu finanJare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea
proprie a acestora;
c)clddirile aflate in proprietatea fundaliilor infiinlate prin testament constituite, conform legii, cu scopul
de a intre{ine, dezvolta gi ajuta institulii de cultur[ nalionali, precum 9i de a susline acliuni cu caracter
umanitar, social $i cultural;
d)cl6dirite care, prin destina{ie, constituie licaguri de cult, apa4inAnd cultelor religioase recunoscute
oficial gi asocialiilor religioase, precum gi componentelor locale ale acestora, cu exceplia incdperilor
folosite pentru activit6ti economice;
e)clddirile funerare din cimitire $i crematorii;
f)clldirile utilizate de unitalile 9i instituliile de invapmant de stat, confesional sau particular, autorizate
sd func{ioneze provizoriu ori acreditate, cu exceplia inciperilor care sunt folosite pentru activitAti
economice care genereazd alte venituri decdt cele din taxele de gcolarizare, servirea meselor pentru
pregcolari, elevi sau studenli qi cazarea acestora, precum gi clddirile utilizate de catre creSe, astfel cum
sunt definite qi funclioneazi potrivit Legii nr.26312007 privind infiintarea, organizarea gi funclionarea
cregelor, cu modific[rile 5i completirile ulterioare;
g)clddirile unei institutii sau unitqi care funcJioneazi sub coordonarea Ministerului EducaJiei qi
Cercetirii $tiinlifice sau a Ministerului Tineretului $i Sportului, precum gi clidirile federaliilor sportive
nationale, cu exceplia inciperilor care sunt folosite pentru activitAli economice;
h)clndirile unitililor sanitare publice, cu excep{ia inciperilor folosite pentru activiteli economice;
i)clldirile din parcurile industriale, parcurile gtiinlifice gi tehnologice, precum qi cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaliei in materia ajutorului de stat;
j)clddirile care sunt afectate activitdlilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice,
de imbundtiliri funciare gi de intervenlii la aplrarea ?mpotriva inundafiilor, precum qi clidirile din
porturi Si cele afectate canalelor navigabile gi staliilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia
incdperilor care sunt folosite pentru activiHti economice;
k)clldirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje gi tuneluri
gi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construclii, cu exceplia incdperilor care sunt folosite
pentru alte activitlti economice;
l)clddirile alerente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m)clidirile Academiei RomAne gi ale fundaJiilor proprii infiintate de Academia Romdntr, in calitate de
fondator unic, cu exceptia inclperilor care sunt folosite pentru activitetri economice;
n)clddirile aferente capacitdlilor de producJie care sunt in sectorul pentru aplrare cu respectarea
legislaliei 'in materia ajutorului de stat;
o)clidirile care sunt utilizate ca sere, solare, rtrsadnile, ciupercdrii, silozuri pentru furaje, silozuri gi/sau
pAtule pentru depozitarea gi conservarea cerealelor, cu exceplia incAperilor care sunt folosite pentru alte
activitali economice;
p)clidirea folositi ca domiciliu gi/sau alte cltrdiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevazute la att.2lit. a), c)-e) din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 82/2006 pentru reiunoagterea
meritelor personalului armatei participant la acliuni militare gi acordarea unor drepturi acestuia qi
urmagilor celui decedat, aprobate cu modificdri prin Legea nr. 11112007, cu modificiriG gi completdrile
ulterioare;
q)clidirile aflate in domeniul public al statului gi in administrarea Regiei Autonome "Administralia
Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excep;ia inciperilor care sunt folosite pentru activitAti
economice;
r)clddirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rizboi, a vdduvelor de rizboi gi a
vlduvelor nerecisdtorite ale veteranilor de r[zboi;
s)clddirea folositl ca domiciliu aflati in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute la art. I
al DecretuluiJege nr. ll8/1990 privind acordarea unor drepturi persoinelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurag cu incepere de la 6 manie 1945, precum gi celor deportate in strainatate
ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificirile gi complittrrile ulierioare;
s)clddirea folositi ca domiciliu aflati in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute la art. I
al Decretului-lege nr. I l8/1990, republicat, cu modificirile gi iompleterile ulterioare, 9i a persoanelor



fizice
prin

prevdzute la art. I din Ordonanla Guvemului nr. 105/1999, aprobatl cu modificiri gi completiri
Legea nr. 189/2000, cu modificlrile qi completdrile ulterioare;

t)clddirea folositi ca domiciliu aflatd in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat gi a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali
ai minorilor cu handicap grav sau accentuat qi ai minorilor incadrali in gradul I de invaliditate;
u)cl6dirile aflate in proprietatea organiza{iilor cetl{enilor apa4inand minoritAlilor naJionale din
Romini4 cu statut de utilitate publici, precum qi cele inchiriate, concesionate sau primite in
administrare ori in folosinjl de acestea de la o institulie sau o autoritate public6, cu excep{ia inclperilor
care sunt folosite pentru activitati economice;
v)cl6dirile destinate serviciului de aposti16 gi supralegalizare, cele destinate depozitlrii Si administrArii
arhivei, precum gi clndirile afectate functionirii Centrului Nalional de Administrare a Registrelor
Nalionale Notariale;
w)clSdirile delinute sau utilizate de c6tre intreprinderile sociale de insertie.
x)clddirea folositi ca domiciliu aflatl in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute la art. 3
alin. (l) lit. b) qi art.4 alin. (l) din Legea nr. 34112004, cu modificirile 9i completirile ulterioare;

Capitolul II: Impozite si taxe pe teren
(l) Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate

terenul la data de 3l decembrie a anului fiscal anterior.
(2) in cazul dobdndirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligalia sI depuni o

noui declaralie de impunere la organul fiscal local in a clrui raze teritoriald de competen{A se aflt
terenul, in termen de 30 de zile de la data dobdndirii, 9i datoreazl impozit pe teren incepdnd cu data de
I ianuarie a anului urm6tor.

(3) in cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal,
impozitul este datorat de persoana care deline dreptul de proprietate asupra terenului la data de 3l
decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instrdineazd.

(4) Dacd incadrarea terenului in funclie de rangul localitAlii gi zond se modificl in cursul unui an
sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren,
irnpozitul se calculeazi conform noii situa{ii incepdnd cu data de I ianuarie a anului urmdtor.

(5) In cazul modific6rii categoriei de folosinfi a terenului, proprietarul acestuia are obligalia sd
depund o noui declaralie de impunere la organul fiscal local in a cdrui razi teritoriall de competenl5
se afld terenul, in termen de 30 de zile de la data modificirii folosinlei, gi datoreaztr impozitul pe teren
conform noii situalii incep6nd cu data de I ianuarie a anului urm6tor.
a) Calculul impozitului/taxei pe teren

(l) lmpozitul/Taxa pe teren se stabilegte ludnd in calcul suprafala terenului, rangul localit.iilii in
care este amplasat terenul, zona gi categoria de folosinli a terenului, conform incadrdrii ldcute de
consiliul local.

(2) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de
folosintd terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabilegte prin inmullirea suprafelei tJrenului,
exprimati in hectare, cu suma corespunz6bare Zonei A, Rangul IV respectiv 1788 lei.
(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altd categorie de folosinl6
decat cea de terenuri cu construc{ii, impozitul/taxa pe teren se stabilegte prin inmullirea suprafelii
terenului, exprimatd in hectare, cu suma corespunzetoare prev[zutA la alin. (4), iar acest rezultat se
inmulte$te cu coeficientul de coreclie corespunzator prevAzut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul
urmator, exprimate in lei pe hectar:

NR. CRT Categoria de folosinta Zona A rang lV(lei/ha)
Teren arabil 28

2. Pasune 2l
Faneau 2l

^ Vie 46
5. Livada 53
6. Padure sau alt teren cu vesetatie forestiera 28
7. Teren cu ape l5



8. Drumuri si cai ferate 0
9. Teren neproductiv 0

(5) Suma stabilitA conform alin. (4) se inmultegte cu coeficientul de coreclie corespunzetor

corespunzAtoare Zonei A, Rangul IV l, 10.
(6) Ca exceplie de la prevederile alin. (2)-(5), in cazul contribuabililor persoane j uridice, pentru terenul

arrplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alti categorie de folosinJ[ decAt cea de terenuri
cu construcJii, impozitul/taxa pe teren se calculeazi conform prevederilor alin. (7) numai dacl
indeplinesc, cumulativ, urmetoarele condiJii:

a) au prevlzut in statut, ca obiect de activitate, agriculturd;
b) au inregistrate in evidenJa contabiltr, pentru anul fiscal respectiv, venituri qi cheltuieli din

desf6gurarea obiectului de activitate prevdzut la lit. a).
(7) ln cazul unui teren amplasat in extravilan, impozituVtaxa pe teren se stabileqte prin inmullirea

suprafetei terenului, exprimattr in hectare, cu suma corespunzAtoare prevAzuta in urmatorul tabel,

d) Plata impozitului

( I ) Impozitul pe teren se plAte$te anual, in doud rate egale, pdnl la datele de 3 I martie gi 30 septembrie
inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaJie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de citre
contribuabili, pAn6 [a data de 3l martie 2019 inclusiv, se acordi o bonificalie de pdni la l0%,

(3) Impozitul pe teren, datorat aceluia$i buget local de cltre contribuabili, persoane fizice gi
juridice, de pdn6 la 50 lei inclusiv, se pldtette integral pdn[ la primul termen de platd.

(4) in cazul in care contribuabilul deline in proprietate mai multe ierenuri amplasate pe raza
aceleiagi unit5li administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) qi (3) se referd Ia impozitul pe teren
cumulat.

(5) Taxa pe teren se pliteqte lunar, pdni la data de 25 a lunii urmltoare fiecirei luni din perioada
de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori
lolosinli.
Scutiri teren
( I )Nu se datoreazl impoziVtaxd pe teren pentru:
a)terenurile aflate in proprietatea publici sau privat[ a statului ori a unitalilor adm inistrativ-teritoriale,
cu excep{ia suprafelelor folosite pentru activittrli economice sau agrement;
b)terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinJd, dupd caz, instituliilor publice cu finanJare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitarea
proprie a acestora;

nmultitl cu coeficientul de la Cao.l al
Nr.crt Cateqoria de folosinta Impozit (lei)
I Teren cu constructii JI

2 Teren arabil 50
3 Pasune 28
4 Faneata 28
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.l 55
5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.l )b
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0
7 Padure sau alt teren ce vegetatie forestiera, cu exceptia celui

orevazul la nr.crt.7.l
l6

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0
8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenaiari piscicole o
8.1 Teren cu amenaiari piscicole 34
9 Drumuri si cai ferate 0
l0 Teren neproductiv 0



c)terenurile funda{iilor infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine,
dezvolta gi ajuta institulii de culturd naJional[, precum gi de a sus{ine ac{iuni cu caracter umanitar, social

$i cultural;
d)terenurile apar{indnd cultelor religioase recunoscute oficial gi asocialiilor religioase, precum;i
componentelor locale ale acestora cu exceplia suprafelelor care sunt folosite pentru activite{i
economice;
e)terenuri le apa(indnd cimitirelor gi crematoriilor;
f)terenurile utilizate de unitatile gi instituliile de invdlimant de stat, confesional sau particular, autorizate
sf, funcJioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafelelor care sunt folosite pentru activitA{i
economice care genereazd alte venituri dec6t cele din taxele de gcolarizare, servirea meselor pentru
pregcolari, elevi sau studenti 9i cazarea acestora, precum $i cl[dirile utilizate de cetre crele, astfel cum
sunt definite qi funclioneazl potrivit Legii nr.263/2007, cu modificirile qi completirile ulterioare;
g)terenurile unit4ilor sanitare publice, cu exceplia suprafelelor folosite pentru activitili economice;
h)terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigalie, terenurile aferente infrastructurii
portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele gi staliile de pompare aferente acestora, precum gi

terenurile aferente lucrlrilor de imbunitdJiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinti a

terenului, emis de oficiile de cadastru gi publicitate imobiliari;
i)terenurile folosite pentru activit5lile de apirare impotriva inundaliilor, gospod[rirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apd, cele folosite ca zone de protectie
definite in lege, precum $i terenurile utilizate pentru exploatirile din subsol, incadrate astfel printr-o
hotirire a consiliului local, in mlsura in care nu afecteaza folosirea suprafelei solului;
prevederi din punctul 72 . din titlul IX , capitolul III , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la
data 2016-0l- 13 pentru Art. 464 , alin.( I ), litera I . din titlul IX , capitolul lll [+]
j)terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureazA
ameliorarea acestora;
prevederi din punctul 73. din titlul IX, capitolul III , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la
data 2016-01-13 pentru Art. 464 , alin.( I ), litera J. din titlul IX , capitolul llt [+]
k)terenurile care prin natura lor qi nu prin destinatia date sunt improprii pentru agriculturi sau
silviculturi;
l)terenurile ocupate de autostrdzi, drumuri europene, drumuri na!ionale, drumuri principale administrate
de Compania Nationald de Autostrdzi gi Drumuri Nalionale din Romdnia - S.A., zonele de siguranld a
acestora, precum gi terenurile ocupate de piste ti terenurile din jurul pistelor reprezentdnd zone de
siguranJd;
m)terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precurn gi cele ale
metroului;
n)terenurile din parcurile industriale, parcurile gtiin{ifice gi tehnologice, precum gi cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legisla{iei in materia ajutorului de stat;
o)terenurile aferente capacitllilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea
legislaliei in materia ajutorului de stat;
p)terenurile Academiei Romdne qi ale fundaliilor proprii infiinpte de Academia Romdnd, in calitate de
fondator unic, cu exceplia terenurilor care sunt folosite pentru activitAtri economice;
q)terenurile instituliilor sau unitAlilor care func;ioneazi sub coordonarea Ministerului Educaliei qi
Cercetirii $tiinlifice sau a Ministerului Tineretului gi Sportului, cu excepiia terenurilor care sunt folosite
pentru activitati economice;
r)terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rizboi, a viduvelor de razboi si a
viduvelor nerecisetorite ale veteranilor de rdzboi;
prevederi din punctul 73 . din titlul IX , capitolul III , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la
data 2016-03-21 penrru Art. 464 , alin.( I ), litera R . din titlul IX , capitolul III [+]

Prur rJcBra 9UUrPr9riarrt9
data 02-iun-2016 Art. 464, alin.

3. din Lesea I I2/2016 )
(l), litera S. din titlul IX, ccpitolul III modiJicat de Art. I, punctul



prevederi din punctul 73 . din titlul IX, capitolul III , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la
data 2016-03-21 pentru Art. 464 , alin.( I ), litera S . din titlul lX, capitolul lll [+]
t)terenul aferent clidirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat $i a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali
ai minorilor cu handicap grav sau accentuat gi ai minorilor incadra{i in gradul I de invaliditate;
prevederi din punctul 74 . din titlul IX, capitolul III , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la
data 20f6-01-13 pentru Art. 464,alin.( I ), literaT. din titlul lX, capitolul Ill [+]
prevederi din punctul 73 . din titlul lX , capitolul III , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la
data 2016-03-21 pentru Art. 464 , alin.( I ), litera T . din titlul IX, capitolul III [+]
u)terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute la art.2 lit. a), c)-e) din
Ordonanla de urgenli a Guvernului nr. 82l2006, cu modificirile qi completlrile ulterioare;
prevederi din punctul 73 . din titlul IX , capitolul III , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la
data2016-03-21 pentru Art. 464 , alin.( I ), litera U . din titlul IX , capitolul III [+]
v)terenurile destinate serviciului de apostild gi supralegalizare, cele destinate depozitirii gi administr[rii
arhivei, precum Ei terenurile afectate functionirii Centrului Nalional de Administrare a Registrelor
Nalionale Notariale;
w)suprafelele de fond forestier, altele decdt cele proprietate publici, pentru care nu se reglementeazd
procesul de produclie lemnoasd, cele certificate, precurn gi cele cu arborete cu vdrsta de pdnl la 20 de
ani;
prevederi din punctul 75 . din titlul IX , capitolul III , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la
data 2016-01-13 pentru Art. 464, alin.( I ), litera W . din titlul IX, capitolul lll [+]
prevederi din punctul 76 . din titlul lX , capitolul III , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la
data 2016-01-13 pentru Art. 464 , alin.( I ), litera W. din titlul IX, capitolul III [+]
x)terenurile delinute sau utilizate de cltre intreprinderile sociale de inse4ie;
y)terenurile aflate in proprietatea organizaliilor cetf,{enilor apa4inand minoritelilor naJionale din
Romani4 cu statut de utilitate publicd, precum gi cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare
ori in folosinl[ de acestea de la o institulie sau o autoritate public6, cu exceplia terenurilor care sunt
folosite pentru activitali economice.

z)terenurile aferente clidirii de domiciliu aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevezute
la art. 3 alin. (l) lit. b) qiart. 4 alin. (l) din Legea nr.34112004, ctmodificdrile gi completirile ulterioare;

Capitolul III: Impozitul pe mijloacele de transport

(l) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care dejine
dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat in Romdnia la data de
3 | decembrie a anului fiscal anterior.

(2) in cazul inmatricultrrii sau inregistririi unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul
acestuia are obliga{ia sd depunl o declaralie la organul fiscal local in a cirui razl teritoriali de
competenli are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupi caz, in termen de 30 de zile de la data
inmatricul5rii/inregistririi, 9i datoreazi impozit pe mijloacele de transport incepdnd cu data de I
ianuarie a anului urm6tor.

a) Calculul impozitului

- 
(l) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaz[ in functie de tipul mijlocului de transpon,

conform celor previzute in prezentul capitol.
(2) in cazul oriciruia dintre urmAtoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transpon se

calculeazd in functie de capacitatea cilindrici a acestuia, prin inmullirea fieclrei grupe de 200 cmc sau
fracliune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmdtor:



Nr.crt
Mijloace de transport cu tractiune mecanica Lei/200cm"

sau fractie
din aceasta

l. Vehicule inmatriculate(lei200cm" fractie din aceasta)

I Motorete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la
1600 cm' inclusiv 8

2 Motorete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cml I
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste l60l cm3 -2000cm3 l8

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2.001 cm'-2600cm' 72

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2601 cm3 - 3.000 cm3 144

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm' 290

7 Autobuze. autocare. microbuze 24

8 Afte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala autorizata de pana la 12t. inclusiv,
precum si autoturisme de teren din productia interna

30

9 Tractoare inmatriculate l8
II . Vehicule inregistrate

I Vehicule cu caoacitate cilindrica Leil200 cmc

l.l Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4800 cmc 4

1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cmc 6
2 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 150lei pe an

(3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce 100%, conform hotir6rii
consiliului local.

.,. i(4) ln cazul unui atag, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele resDective.

(5) in cazul unui autovehicul de transport de mar[5 cu masa totala autorizau egald sau mai mare
de l2 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare previzutA in tabelul
urrnator:

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Vehicule cu
sistem de
suspensle
pneumatlca
sau un
echivalent
recunoscut

Vehicule cu
alt sistem de

suspensie

I

Vehicule cu doua axe

I Masa de cel
putin de l2t, dar nu mai mult de l3t 0 142

2. Masa de cel
putin de l3t, dar nu mai mulr de I4r t42 j v.l



Masa de cel outin de l4t. dar nu mai mult de l5t
i95 s55

A Masa de cel putin de 15t, dar nu mai mai mult de
l8t

555 1257

5 Masa cel putin l8 t 555 t257

I

t
Vehicule cu 3 axe

I Masa de cel Dutin de l5t.darnumai multdelTt. 142 248

2. Masa de cel Dutin de l7t. dar nu mai mult de l9t 248 509

Masa de cel Dulin de l9t. dar nu mai mult de 2lt 509 661

Masa de cel nutinde2lt.darnumai multde23t 661 l0l9

5. Masa de cel outin de 23t. dar nu mai multde25t l0l9 | 583

6. Masa de cel Dutin de 25t. dar nu mai mult de 26t t 0l9 l s83

7 Masa de cel putin 26t 1019 1583

I

I

I

Vehicule cu 4 axe

I Masa de cel outin de 23t. dar nu mai muh de 25t 661 670

2. Masa de cel Dutin de 25t. dar nu mai mult de 27t 670 1046

3. Masa de cel i Dutin de 27t. dar nu mai mult de 29t 1046 l66l
i Masa de cel Dutin de 29t. dar nu mai mult de 3lt 1661 2464

5. Masa de cel Dutin de 3 I t. dar nu mai mult de 32t 1661 2464

6 Masa de cel purin 32 t t66l 2464

(6) in cazul unei combinalii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de

marfd cu masa totale maximi autorizati egal[ sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de

transport este egal cu suma corespunzAtoare prevezutl in tabelul urmdtor:

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Impozitul in lei pentru vehiculele angajate

exclusiv in ooeratiunile de transDort

Vehicule cu sistem de

suspensie pneumatica
sau un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de suspensie

I Vehicule cu
2+7 axe
I Masa nu mai putin de 12t, dar nu mai mult de

l4t 0 0

2. Masa nu mai putin de l4t, dar nu mai mult de
t6t

0 0

Masa nu mai putin de l6t, dar nu mai mult de

l8t
0 64

Masa nu mai putin de l8t, dar nu mai mult de

20r
64 r47

5. Masa nu mai putin de 20t, dar nu mai mult de

22t
147 344

6. Masa nu mai putin de 221, dar nu mai mult de 344 445

7. Masa nu mai putin de 23t, dar nu mai mult de
25t

445 803



8 Masa nu mai putin de 25 dar nu mai mult de 28t 803 1408

9 Masa de cel putin 28t 803 1408

II Vehicule cu
2+2 axe
I Masa nu mai putin de 23t, dar nu mai mult de

25t 138

i2l

2. Masa nu mai putin de 25t, dar nu mai mult de

26t
528

3. Masa nu mai putin de 26t, dar nu mai mult de

28t
528 775

4. Masa nu mai putin de 28t, dar nu mai mult de

29t
775 936

5 Masa nu mai putin de 29t, dar nu mai mult de

3lr
936 | 537

6 Masa nu mai putin de 3lt, dar nu mai mult de

33r
l)J / 2t33

7 Masa nu mai putin de 331, dar nu mai mult de

36t
ztJ.t

8 Masa nu mai putin de 36t, dar nu mai mult de

38t

9. Masa de cel putin 38 t 2t33 i2 i9
III Vehicule cu

2+3 axe
Masa nu mai putin de 36t, dar nu mai mult de
38r 1698

2363

2. Masa nu mai putin de 38t, dar nu mai mult de
40r

2363 3211

Masa dc cel putin 40t 2363 3211

lv Vehicule cu
3+2 axe

Masa nu mai putin de 36t. dar nu mai mult de

38r
1500 208i

2. Masa nu mai putin de 38t, dar nu mai mult de

40r
2083 288r

3. Masa nu mai putin de 401, dar nu mai mult de

44t
2881 4262

4. Masa de cel putin 44 t 2881 4262

Vehicule cu
3+3 axe

Masa nu mai putin de 36t, dar nu mai mult de

38t
853 t032

2. Masa nu mai putin de 381, dar nu mai mult de

40t
l0i2 | 542

Masa nu mai putin de 401, dar nu mai mult de

44r
| 542 2454

4 Masa cel putin 44 t t542 2454

(7) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinalie de

autovehicule prevezutA la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egald cu suma

coresDunzAtoare din tabelul urmltor:

Masa totala maxima autorizata Taxa(Lei)
a) Pana la lt. inclusiv 9

b) Pesle I l.dar nu maui mult de 3t, 34
c) Peste 3t. dar nu mai mult de 5t. 52

d) P€ste 5t. 64

(8) ln cazul mijloacelor de transport pe ape, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma



din tabelul

(9) in inlelesul prezentului articol, capacitatea cilindricl sau masa totali maxim[ autorizati a unui mijloc
de transport se stabile$te prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizilie sau

un alt document similar.

d) Plata impozitului
(l) Impozitul pe mijlocul de transport se plitegte anual, in doua rate egale, pdnl la datele de 31

martie $i 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de

citre contribuabili, p6ni la data de 3l martie 2019 inclusiv, se acordi o bonificatie de pdni la l0%
(3) lmpozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluia$i buget local de citre contribuabili,

persoane fizice qijuridice, de pdni la 50 lei inclusiv, se pletege integral pAnd la primul termen de plat5.

in cazul in care contribuabilul deline in proprietate mai multe mijloace de transpon, pentru care

impozitul este datorat bugetului local al aceleiagi unitili administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referi
la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Capitolul IV: Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor gi a autorizafiilor
(l) laxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egalb cu suma stabilita

conform tabelului urmdtor:

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonA rurald este egali cu 50% din taxa
stabiliti conforrn alin. ( I ).

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egal6 cu 300/o din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei inijiale.

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cdtre comisia de urbanism qi amenajarea
teritoriului, de citre primari sau de structurile de specialitate este in sumd de l5 lei.

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizajii de construire pentru o clddire rezidenJiali sau clldire-
anexA este egal[ cu 0,5% din valoarea autorizatA a lucrarilor de construclii.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte construcJii decdt cele menlionate

urmAtor:
Miiloace de transport De apa

Luntre-barci fara motor . folosite Dentru Descuit si uz personal 2l
Barci fara motor . folosite in alte scopuri 56

Barci cu motor 2t0
Nave de sport si agrement I I t9
Scutere pe ape 2t0
Remorchere si imDimsatoare ;

a) pana la 500 cp, inclusiv 559

b)pesle 500 cp, si pana la 2.000 cp, inclusiv 909

c) peste 2.000 cp , si pana la 4.000 cp , inclusiv 1.398

d) peste 4.000 cp 2.237

VaDoare - Dentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din aceasta 182

Ceamuri , slepuri si barie fluviale :

a) cu capacitate de incarcare pina la 1.500 t , inclusiv 182

b) cu capacitate de incarcare de peste I.500 t si pina la 3.000 t inclusiv 280

c) cu capacitate de incarcare de peste 3.000 t 490

Suprafata pentru care se obtine certificatul de
urbanism

Taxa(Lei)

a) pana la 150 mp. inclusiv o

b) intre l5l mp. si 250 mp. inclusiv 7

c) intre 251 mp. si 500 mp inclusrv 9

d) intre 501 rnp/ si 750 mp inclusrv t2
e) intre 75 I mp si 1.000 mp inclusrv 14

0 peste I .000 mp l4+ 0,01 leiimp ceea ce depaseste 1.000 mp



la alin. (5) este egald cu l"/o din valoarea autorizati a lucririlor de construcJie, inclusiv valoarea

instalatiilor aferente.
(7) Taxa pentru prelungirea unei autoriza{ii de construire este egala cu 300/o din cuantumul taxei

pentru eliberarea certificatului sau a autorizaliei inifiale.
(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totali sau pa(iali, a unei construclii este

egal6 cu 0,1% din valoarea impozabil6 stabilitd pentru determinarea impozitului pe clidiri, aferenttr

pn4ii desfiintate.
(9) Taxa pentru eliberarea autoriza{iei de foraje sau excavdri necesare lucrdrilor de cercetare 9i

prospectare a terenurilor in etapa efectuirii studiilor geotehnice gi a studiilor privind ridicdrile
topografice, sondele de gaze, pelrol gi alte excavlri se datoreazd de citre titularii drepturilor de

prospectiune qi explorare gi se calculeazi prin inmullirea numlrului de metri pltrati de teren ce vor fi
efectiv afectali la suprafaia solului de foraje gi excavlri cu valoarea de 15 Iei.

( l0) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrlrile de organizare de qantier in

vederea realizlrii unei construciii, care nu sunt incluse in altl autorizaJie de construire, este egala cu

30lo din valoarea autorizata a lucrlrilor de organizare de gantier.

(l I ) Taxa pentru eliberarea autorizaliei de amenajare de tabere de corturi, casule sau rulote ori

campinguri este egal6 cu 2o/o din valoarea autorizatii a lucrdrilor de construclie.
(11) Taxa pentru autorizarea amplasirii de chioqcuri, containere, tonete, cabine, spaJii de

expunere, corpuii gi panouri de afigaj, firme qi reclame situate pe clile 9i in spaliile publice este de 8

lei, pentru fiecare metru pitrat de suprafale ocupattr de construclie.
(13) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrlrile de racorduri 9i brangamente la relele

publice de ap[, canalizare, gaze, ternrice, energie electrici, telefonie 9i televiziune prin cablu se

stabileqte de consiliul local gi este de l3 lei, pentru fiecare racord.

(14) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturi stradali 9i adresi este de 9 lei.

CAPITOLUL V: Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfigurarea unor
activititi
(l) Taxa pentru eliberarea autorizaliilor sanitare de funclionare este de 20 lei.

(2) Taxele pentru elibemrea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea cametului de

comercializare a produselor din sectorul agricol este de 80 lei.
(3) Persoanile a ciror activitate se incadreazi in grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri 9i alte activitafi

de servire a biuturilor si 932 - Alte activitdli recreative 9i distractive potrivit Clasificarii activitAtilor din

economia na!ionalA - CAEN, actualizatd prin Ordinul pregedintelui lnstitutului Na{ional de Statistica nr.

33712007 privind actualizarea Clasificdrii activitiJilor din economia nalionali - CAEN, datoreazi bugetului

local al comunei, o tax6 pentru eliberarea./vizarea anuali a autorizaliei privind desfeturarea activitilii de

alimentatie publica, in funclie de suprafala aferente activitelilor respective, in sumd de:

a) 4.000 lei, pentru o suprafajd de pdnd la 500 m'?, inclusiv;
b) 8.000 lei pentru o suprafale mai mare de 500 m'z.

Capitolul VI: Taxa pentru folosirea miiloacelor de reclama si publicitate
(l ) Taxa pentru serviciile de reclamd 9i publicitate este de 3olo din valoarea contractului de prestiri de servicii

de reclamd qi publicitate.
(2) Taxa pentru afigaj in scop de reclamA $i publicitate se calculeazi anual prin inmulJirea numdrului de metri

pitrati sau a fraciiunii de metru patrat a suprafelei afigajului pentru reclami sau publicitate cu suma stabiliti,
astfel:

a) in cazul unui afigaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economici, suma este de 32 lei;

b) in cazul oricdrui altui panou, afigaj sau oricirei altei structuri de afiqaj pentru reclamd 9i publicitate, suma

este de 23 lei.

Capitolul VII: Impozitul pe spectacole
(1) Impozitul pe spectacole se calculeazA prin aplicarea cotei de impozit dup[ cum urmeaz6:

a) pdn' la 2Yo, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesd de teatru, balet, operA, opereta,

concert filarmonic sau alte manifestare muzicaltr, prezentarea unui film la cinematograf,, un spectacol de

circ sau orice competi{ie sportiva intemi sau intema{ionald;
b) pAnn la 5o/o \n cazul oriclrei altei manifestiri artistice decat cele enumerate Ia lit. a).

Capitolul VIII: alte taxe locale
Consiliul Local al Comunei Chiaina instituie urmatoarele taxe:



(l) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorf pe cale administrativA este in cuantum de 500 lei.
(2) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,

detinute de consiliile locale. Consiliul local stabileste o taxa de 32 lei.

Capitolul IX: Scutiri
Scutirile de la plata taxelor si impozitelor locale se acorda pe baza cererii beneficiarilor,
confonn normelor legislative in vigoare, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului de la data

probarii prin acte doveditoare a situatiei respective.

Capitolul X: Sanctiuni
In cazul depunerii peste termen a declaratiilor de impunere se stabilesc amenzi astfel:

-persoanele fizice, se sanclioneaza cu amend[dela70 lei la 279 lei, cu posibili tatea achitarii in48 oreajumatate

din minimum orevazut de Codul Fiscal (70:2:35lei)
-persoane j uridice , se sanclioneaze cu amendi de la 2l0 lei la 837 lei, cu posibilitatea achitarii in 48 ore

ajumatate din minimum prevazut de Codul Fiscal (210:2:l05lei)
In cazul nedepunerii declaratiilor de impunere se stabilesc amenzi astf-el:

- persoanele fizice, se sanctioneaza cu amendldela279 leila696 lei cu posibilitatea achitarii in 48 ore a

jumatate din minimum prevazut de Codul Fiscal (279:2= I 39,5lei)
-pentru persoane j uridice ,se sancJioneazd cu amendi de la 837 lei1a2079lei, cu posibilitatea achitarii in

48 ore a iumatate din minimum prevazut de Codul Fiscal (837:2=414)

incilcarea normelor tehnice privind tiplrirea, inregistrarea, vdnzarea, evidenla 9i gestionarea, dupA

caz, a abonamentelor $i a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenlie qi se sanctioneazi cu:

amendd de la 325 lei la 1.578 lei.
- persoanele fizice , se sanctioneaza cu amendd de la 325 lei la 1578 lei cu posibilitatea achitarii in 48

ore ajumatate din minimum prevazut de Codul Fiscal (325:2: l65,5lei)
-pentru persoane j uridice ,se sanclioneazi cu amendi de la 975 lei la 4734 lei, cu posibilitatea achitarii

in 48 ore a jumatate din minimum prevazut de Codul Fiscal (975:2:487'5lei)

Capitolul XI: Alte taxe:
I .taixa pentru eliberarea de copii a unor documente din arhiva unitatii si certificarea acestora - 10 lei/pag

2. taxa pentru eliberarea de copii necertificate a unor documente din arhiva unitatii- I lei/pag.

3.taxa eliberare plan cadastral - l0 lei
4.taxa pentru istoricul de rol - l0 lei.
5.taxa pentru rnultiplicarea unei pagini ,44 - 0,5 lei/pag 

'
taxa pentru multiplicarea unei pagini ,{4 fata/verso - I lei/pag'

taxa pentru multiplicarea unei pagini 43 - | lei/pag 
'

taxa pentru multiplicarea unei pagini ,A3 fatalverso - 2 lei/pag.

6.taxa pentru oficiere casatorie in zile nelucratoare - 200 lei

7.taxa pentru acord functionare - 20 lei
8.taxa ocupare domen iu public in scopul vanzarii de produse si prestarii de produse diverse - 4 lei /rnp./zi

9.taxa ocupare domeniu public pentru amplasarea panourilor fixe sau mobile, totemuri 8 leil bucatalzi

l0.taxa pentru vanzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule - l5 lei/zi

I l.taxe emitere carti de identitate - 7 lei
l2.taxa timbru fiscal - 5 lei
l3.taxa eliberare titlu de proprietate - l5 lei
l4.taxa eliberare autorizatie transport - 200 lei

l5.taxa eliberare autorizatie taxi - 200 lei
l6.taxa eliberare duplicat autorizatie transpoft - 50 lei

lT.taxa eliberare duplicat autorizatie taxi - 50 lei
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