
"ROMANIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. g b
din data de 31 mai 2018

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2019,
În oraşul Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 8906/14.05.2018 al Compartimentului Impozite si

Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului Financiar - Contabil din cadrul

\ aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru
buget, fmanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii,
comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

În conformitate cu prevederile art. 453 - 502 din Legea nr.227/20 15 privind
Codul fiscal, cu modificările ulterioare şi a Hotărârii nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare;

În baza prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 27, ale art. 36 alin.(1) şi (2) lit. b) şi alin.(4) lit. c),
precum şi ale art. 45 alin(1) şi (2) lit. c), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂşTE:

Art. 1. - (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pe anul
2019, se indexează ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, respectiv
cu 1,34%.

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi
taxelor locale, taxele speciale, amenzile şi scutirile/reducerile de la plata impozitelor
sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele
de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la data
de 31 martie, inclusiv, prima rată şi până la data de 30 septembrie, inclusiv, a doua
rată.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 2]5/2001 a administraţiei publice locale, republicată În
anul 2007, cu modificările ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali În funcţie: ]5
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 13
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2
Voturi pentru: 13
Voturi Împotrivă: O
Abtineri: O



(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii
contractelor prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau
folosinţă.

(3) Pentru neplata la termenele prevăzute la alin. (1), contribuabilii datorează
majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie a anului fiscal, a
impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de
transport, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, se acordă o
bonificaţie de 10 % din impozitul datorat.

Art. 4. - Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie a anului fiscal, a
impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de
transport datorate pentru întregul an de către persoanele juridice, se acordă o
bonificaţie de 5 ~~din impozitul datorat.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019.
Art. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează

Primarului Oraşului Tăşnad.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA -
LA HOTĂRÂREA NR. fJ8

TABLOUL

12018

cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează
sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al oraşului Tăşnad,

În limitele şi În condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

1.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal > Titlul IX - Impozite si taxe locale
CAPITOLUL 11- IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TAXA PE CLĂDIRI,

Incepand cu anul 2016 impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit in functie de scopul in care e utilizata acea clădire, fiind definite trei categorii,
astfel: - clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile
necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

- clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;
- clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât În scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;

Art. 457 alin. (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate În COTA EXISTENTA PE ANUL 2018 COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2019
propri~~ea peffioanel~ fiz~e, impozHul pe c~diri se calcu~ază prin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
aplicarea unei cote de 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. 0,100 % 0,102 %
Art. 457 alin. (2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată În lei, se determină prin Înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată
În metri pătraţi, cu valoarea impozabilă core~unzătoare, e~imată În lei/m", din tabelul următor:

Tipul clădirii

A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate În urma
unui tratament termic si/sau chimic
B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din văIătuci, sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

VALORILE EXISTENTE ÎN ANUL 2018 VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

Valoarea irTIj)_ozabilă- lei/m2 Valoarea impozabilă- lei/rn?
Cu instalaţii de apă,

Fără instalaţii de apă, Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,canalizare, electrice şi

canalizare, electricitate canalizare, electrice şi
canalizare, electricitateîncălzire (condiţii

sau încălzire încălzire (condiţii
sau încălzirecumulative) cumulative)

1.000 600 1.000 600

300 200 300 200



C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau O" pereţi ,
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 1. .•eriale 200 175 200 175
rezultate În urma unui tratament termic si/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din văIătuci, sau din orice alte 125 75 125 75
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
Art. 457 alin. (6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează În funcţie de rangul localităţii şi zona În care este amplasată clădirea, prin Înmulţirea
valorii determinate conform alin. (2) cu coeficientul de corecţie corespunzător localităţii de rang III şi anume: pentru zona A: 2,30; zona 8: 2,20; zona
C: 2,10 şi zona D: 2,00.
Art. 458 alin. (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate În proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,2 % asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare Întocmit de un evaluator autorizat În ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, În cazul clădirilor noi, construite În ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, În cazul clădirilor dobândite În ultimii 5 ani anteriori anului de

referinţă.

Art. 459 alin. (1) In cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate În proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin Însumarea impozitului
calculat pentru suprafaţa folosită În scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită În scop nerezidenţial, conform
art. 458.

(2) În cazul În care la adresa clădirii este Înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează
conform art. 457.

Art. 460 alin. (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate În proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,102 % asupra valorii impozabile a clădirii.
Art. 460 alin. (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate În proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin

aplicarea unei cote de 1,3 %, asupra valorii impozabile a clădirii..
Art. 460 alin. (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate În proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol,
impozitul/taxa pe c~ădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
Art. 460 alin. (4) In cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate În proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin Însumarea impozitului

calculat pentru suprafaţa folosită În scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită În scop nerezidenţial, conform alin.
(2) sau (3).

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN

Art. 465 alin. (1) ImpozitullTaxa pe teren se stabileşte luând În calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii În care este amplasat terenul, zona şi
categoria de folosinţă a terenului, conform incadrării făcute de consiliul local.

Art. 465 alin. (2În cazul unui teren amplasat În intravilan, înregistrat În registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa
pe teren se stabileşte prin Înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată În hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută În următorul tabel:

- lei/ha -
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VALORILE EXISTE~E IN ANUL 2018 VAI "ILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019
Zona În cadrul localităţii Nivelurile imp .tului/taxei I-.Jivelurileimpozitului/taxei

Rang III Rang III
A 6550 6637,77
B 4450 4509,63
C 2150 2178,81
D 1240 1256,61

Sate-A 720 729,64
Sate-B 550 557,37

Art. 465 alin. (4)

- lei/ha -
Nr.

~

VALORILE EXISTENTE ÎN ANUL 2018 VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019
crt.

A B C O A B C Da ~

1 Teren arabil 28 21 19 15 28,37 21,28 19,25 15,20
2 Păsune 21 19 15 13 21,28 19,25 15,20 13,17
3 Fâneată 21 19 15 13 21,28 19,25 15,20 13,17
4 Vie 46 35 28 19 46,61 35,46 28,37 19,25
5 livadă 53 46 35 28 53,71 46,61 35,46 28,37
6 Pădure sau alt teren 28 21 19 15 28,37 21,28 19,25 15,20cu vegetatie forestieră
7 Teren cu ape 15 13 8 O 15,20 13,17 8,10 O
8 Drumuri si căi ferate O O O O O O O O
9 Neproductiv O O O O O O O O

Art. 465 alin. (7) In cazul unui teren amplasat În extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin Înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată În hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută În următorul tabel, Înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător
- lei/ha -
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VALORILE EXIS. _1\lTEÎN ANUL VALORILE PROPUSE PENTRU
Categoria de folosinţă 2018 ANUL 2019

1 Teren cu construcţii 27 27,36
2 Teren arabil 46 46,61
3 Păşune 23 23,30
4 Fâneaţă 23 23,30
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 51 51,68

5.1 Vie până la intrarea pe rod O O
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 51 51,68

6.1 livadă până la intrarea pe rod O O
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 13 13,17

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie O O
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 3 3,04

8.1 Teren cu amenajări piscicole 29 29,38
9 Drumuri şi căi ferate O O
10 Teren neproductiv O O

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)
Nr. Mijloace de transport cu tracţiune mecanicăert. Lei/200 crn" sau fractiune din aceasta ~ Lei/200 crn" sau fractiune din aceasta

1.Vehicule înmatriculate (lei/200 cm" sau fractiune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea

8 8,10cilindrică de _Qânăla 1.600 crn", inclusiv
2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste

9 9,121.600 crn>
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm" şi 2.000 cm3

18 18,24inclusiv
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 crn- şi 2.600 crn-

72 72,96inclusiv
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm> şi 3.000 crn"

144 145,93inclusiv
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm" 290 293,88
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 24,32
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată

30 30,40de până la 12 tone, inclusiv
9 Tractoare Înmatriculate 18 18,24
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II. Vehicule înregistrate
VALORILE EXISTENTE ÎN ANUL 2018 VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

1. Vehicule cu capacitate cilindrică _ lei/200 crn" _* _ lei/200 crn" _*

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 crn" 2 2,02
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 crn" 4 4,05
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidentiată 60 60,80

* grupa de 200 crn> sau fractiune din aceasta

Art. 470 alin. (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50 %.

Art. 470 alin. (5)
VALORILE EXISTENTE IN ANUL 2018 VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

Impozitul în lei/an) Impozitul (în lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută Încărcată
Ax(e) motor(oare) cu Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie Alte sisteme de sistem de suspensie Alte sisteme de suspensiemaximă admisă pneumatică sau suspensie pentru axele pneumatică sau

echivalentele motoare echivalentele pentru axele motoare
recunoscute recunoscute

I două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone O 133 O 133
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 133 367
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 367 517
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 517 1.169
5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 517 1.169

II 3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 133 231
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 231 474
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 474 615
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 615 947
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 947 1.472
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 947 1.472
7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 947 1.472

III 4 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 615 623
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 623 973
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 973 1.545
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291
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5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tons-] 1.545 2.291 1.545 2.291
6 Masa de cel puţin 32 tone li 1.545 2.291 ii" 1.545 2.291

Art. 470 alin. (6)
VALORILE EXISTENTE IN ANUL 2018 VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

Impozitul În lei/an) Impozitul (În lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută Încărcată Ax(e) motor(oare) cu Ax(e) motor(oare) cu

maximă admisă sistem de suspensie alte sisteme de suspensie sistem de suspensie alte sisteme de suspensie
pneumatică sau un pentru axele motoare,pneumatică sau un pentru axele motoare echivalentele majorateechivalentele recunoscute recunoscute, rnaiorate

I 2 + 1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone O O O O
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone O O O O
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone O 60 O 60
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 60 137
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 137 320
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 320 414
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 414 747
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 747 1.310
9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 747 1.310

II 2 + 2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 128 299
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 299 491
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 491 721
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 721 871
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 871 1.429
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012

III 2 + 3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 1.579 2.197
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986
3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986

IV 3 + 2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 1.395 1.937
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679
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3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone+] 2.679 3.963 2.679 3.963
4 Masa de cel puţin 44 tone II 2.679 3.963 II 2.679 3.963

V 3 + 3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 794 960
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 960 1.434
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283
4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283

Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote
VALORILE EXISTENTE IN ANUL VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL

Masa totală maximă autorizată 2018 2019
Impozit -Iei - Impozit - lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 9,12
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34,45
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 52,69
d. Peste 5 tone 64 64,85
Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit ~i uz personal 21 21,28
2. Bărci fără motor, folosite În alte scopuri 56 56,75
3. Bărci cu motor 210 212,81
4. Nave de sport şi agrement 100 101,34
5. Scutere de apă 210 21212,81
6. Remorchere şi împingătoare: X X
a) până la 500 CP, inclusiv 559 566,49
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 921,18
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.398 1.416,73
d) peste 4000 CP 2.237 2.266,97
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 184,43
8. Ceamuri, şlepuri ~i barje fluviale: X X
a) cu capacitatea de Încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 184,43
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone ~ipână la 3000 de tone, inclusiv 280 283,75
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 495,56
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CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELiBERARP CERTIFICATELOR DE URBANISM, A lTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A
ALTOR AVIZE SI AUTORIZATII

Art. 474 alin. (1)
VALORILE EXISTENTE ÎN ANUL 2018 VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, În mediul urban

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - lei -
a) până la 150 m2 inclusiv 5 5,06
b) Între 151 şi 250 m2 inclusiv 6 6,08
c) Între 251 şi 500 m2 inclusiv 8 8,10
d) Între 501 şi 750 m2 inclusiv 10 10,13
e) Între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 12 12,16
f) peste 1.000 m2 12 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 12 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2

care depăseste 1.000 m2 care depăseste 1.000 m2

Art. 474 alin. (4) 13 13,17Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
Art. 474 alin. (10) 7 7,09Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavări
Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 7 7,09cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame
situate pe căile si În spatiile publice
Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 11 11,14
bransamente
Art. 474 alin. (16) 9 9,12Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă
Art. 475 alin. (1) 17 17,22Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare
Art. 475 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 20 20,26
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din

20 20,26
sectorul acricol
Taxă pentru eliberare autorizaţie 69 69.92
Taxă pentru viză anuală autorizaţie 34 34,45
Taxă pentru eliberare autorizaţie transport persoane 40 40,53
Viza anuală pentru transport persoaneI mijloc de transport 30 30,40
Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 500 506,70
unor activităti pentru o suprafată de până la 500 m2, inclusiv
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Art. 475 alin. (3) lit. b) .- <,

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privu Jesfăşurarea 1000 1013,40
unor activităti pentru o suprafată mai mare de 500 m2

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5) COTA EXISTENTA IN ANUL 2018 COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2019

Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate 3% 3%
Art. 478 alin. (2) NIVELUL STABILIT PENTRU ANUL 2018 NIVELUL PROPUS PENTRU ANUL 2019

Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate - lei/m2 sau fractiune de m2 - - lei/m2 sau fractiune de m2 -

a) În cazul unui afişaj situat În locul În care persoana derulează o 28 28,37activitate economică
b) În cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 20 20,26pentru reclamă si publicitate

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

COTA EXISTENTA ÎN ANUL 2018 COT A PROPUSA PENTRU ANUL 2019Impozitul pe spectacole
a) În cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet,
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 2% 2%prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competitie sportivă internă sau internatională
b) În cazul oricărei altei manifestări artistice decăt cele enumerate la lit. a) 5% 5%

CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE
COT A EXISTENT A IN ANUL

COT A PROPUSA PENTRU ANUL 20192018
Art. 486 alin. (1) ~ Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi 1 1
arheolocice si altele asemenea.
Art. 486 alin. (2) >Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor
destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza 1 1localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact
asupra mediului lnconiurător.
Taxă ocupare loc public oraş 1 1
Art. 486 alin. (4) > Taxa pentru Îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale
administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca 500 500
rnaiorarea să poată depăsi 50% din această valoare*.
Art. 486 alin. (5) > Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 5 5cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.
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Taxă eliberare copii de pe documente / pagină 1 .. '", 1,..--

CAPITOLUL X - ALTE DISPOZITII COMUNE
COTA EXISTENTA ÎN ANUL 2018 COT A PROPUSA PENTRU ANUL 2019

Art. 489 alin. (4) - Teren agricol nelucrat timp de 2 100% 100%ani consecutiv

Art. 489 alin. (5) - Clădiri şi terenuri neingrijite 100% 100%situate in intravilan

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

Art.493 LIMITELE EXISTENTE ÎN ANUL 2018 LIMITELE PROPUSE PENTRU ANUL 2019
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) ~ -Iei - -Iei -
Iţ, lit. a) se sanctionează cu amendă 70 - 279 70 - 279
Iţ, lit. b) se sanctionează cu amendă 279 - 696 279 - 696
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor ~i a biletelor de intrare la 325 -1.578 325 -1.578
spectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă
(41) Necomunicarea informaţiilor ~i a documentelor de natura celor prevăzute

500 - 2.500 500 - 2.500la arte 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării
constituie contraventie si se sanctionează cu amendă

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se rnaiorează cu 300%. » ~ ~
~ Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 280 -1.116 280 -1.116
~ Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b} se sancţionează cu amendă 1.116-2.784 1.116 - 2.784
~ Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor ~i a biletelor de intrare la 1.300 - 6.312 1.300 - 6.312
spectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă

1/ L 117/1999 .. d t / t . d· . d f b / t V./ n. egea nr. pnvm axe e ex retu tctere e Im ru, cu mo I tcen e SI comp e ari e u erioare
NIVELURILE ACTUALlZATE'/AJUSTATE2 NIVELURILE ACTUALlZATE'/AJUSTATE2

Extras din norma juridică PENTRU ANUL 2018 PENTRU ANUL 2019
- lei - - lei-
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--- CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fe •. .dtele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea

Supremă de Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte

autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, În exercitarea atribuţiilor lor,
sunt În drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a 2 2
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor
acte pentru care se plăteste o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: "Certificatele, adeverinţele sau alte documente pentru care
ieaee prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru."
2. Eliberarea certificatului de producător Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind

impozitele si taxele locale
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x x

- pentru animale sub 2 ani 2 2
- pentru animale peste 2 ani 2 2

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap
de animal, În bilete de proprietate: x x

- pentru animale sub 2 ani 2 2
- pentru animale peste 2 ani 5 5

5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală Abrogatprinart. 1 pct.144 dinLegeanr. 174/2004 pentruaprobareaOrdonanţei
Guvernuluinr.92/2003 privindCodulde procedurăfiscală

6. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-Iegale şi a altor certificate 2 2medicale folosite În iustitie
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2
8. Inregistrarea, la cerere, În actele de stare civilă a schimbării numelui şi a 15 15sexului
9. Inregistrarea, la cerere, În actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2
10. Transcrierea, la cerere, În registrele de stare civilă române, a actelor de stare 2 2civilă Întocmite de autoritătile străine
11.Reconstituirea şi Întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2
12.Eliberarea altor certificate de stare civilă În locul celor pierdute, sustrase, 2 2distruse sau deteriorate

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi Înscrierea menţiunilor În acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor

de vânătoare si de pescuit
1. Acte de identitate: x X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini 5 5şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi Înscrierea menţiunilor privind
schimbarea domiciliului sau a resedintei cetătenilor români
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cetăţenilor străini şi ale 6 6

3 3
2 2

CAPITOLUL III

b) viza anuală a carnetelor de identitate a!
persoanelor fără cetătenie
2. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule În vederea obtinerii permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători
de autovehicule: x x

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
subcateqoriile A, A1, B, B1 si B+E 6 6

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre
categoriile sau subcategoriile C, C1, Tr, O, 01,C+E, O+E, C1+E, 01 +E, Tb si Tv 28 28
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse În permisul anulat, precum şi a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi
categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au
absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru
cateqoriile B, B1, B+E

84 84

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorci lor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe

1. Taxe de Înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi
remorci lor: x x

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500
kg inclusiv 60 60

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de
3.500 ko 145 145
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
neînrnatriculate permanent sau temporar 9 9
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 414 414

CAPITOLUL IV1 Taxa pentru furnizare date
1. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date
din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional
de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de Înmatriculare şi din
registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de
conducere si certificatelor de Înmatriculare

5 5

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite În baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu

modificările si completările ulterioare
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Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra' renurilor dobândite În baza
Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu .roditlcările şi completările 15 15
ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile aqricole si forestiere'")
**) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi Înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi
forestiere, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, În scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate,
eliberarea si înmănarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit.

Nr.
eri.

REDUCERILE SI SCUTIRILE CARE POT FI ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL

1. Art. 456 alin. (2)
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate În zone de protecţie ale monumentelor istorice şi În zonele construite
protejate;

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi Întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate În mod abuziv În perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţi unea de interes public;
f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din

România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor

aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţi unea de interes public;
h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată În condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de

locuinţă, realizată pe bază de credite, În conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de
locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul Înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului
proprietar al acesteia;

i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, Începând cu 1 ianuarie a anului În care s-a produs evenimentul;
j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate În proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare;
k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată În proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau În

exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
1) clădirile aflate În proprietatea operatorilor economici, În condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia În domeniul

ajutorului de stat;
m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea

lucrărilor, Întocmit În condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic În certificatul de performanţă energetică sau,
după caz, În raportul de aud it energetic, astfel cum este prevăzut În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

n) clădirile unde au fost executate lucrări În condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările
ulterioare;

o) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, În condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un
obiectiv prevăzut de legislaţia În domeniul ajutorului de stat;

p) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
2. Art. 464 alin. (2)

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public;

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata
pentru care proprietarul menţine afectaţi unea de interes public;

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul mentine afectati unea
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de interes public; -

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale către organizaţii neguvernamentale şi Întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate În proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr.

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
j) terenurile aflate În proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau În exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau

ajutor social;
k) terenurile aflate În proprietatea operatorilor economici, În condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia În domeniul

ajutorului de stat;
1) terenurile din extravilan situate În situri arheologice Înscrise În Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;
m) terenurile extravilane situate În arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;
n) terenul situat În extravilanullocalităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui În care proprietarul efectuează intabularea În cartea funciară pe cheltuială proprie;
o) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;
p) terenurile, situate În zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi În zonele protejate;

q) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe Întreaga durată a efectuării cercetărilor.
IL. 464 alin. (4) Impozitul pe terenurile aflate În proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de
I mult 6 luni În cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică În anul fiscal următor celui În care este Îndeplinită această conditie.

4. Art. 469 alin. (2) Mijloacele de transport agricole utilizate efectiv În domeniul agricol.
5. Art. 476 alin. (2)

a) lucrări de Întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere În valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite În Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumente lor istorice definite În Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate

de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism Întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
d) lucrări executate În zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

lucrări În care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective.
6. Art. 487 alin. (1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice:

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite

pentru activităţi economice;
d) fundaţiile Înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter

umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale În unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi

de recuperare reabilitare şi relnsertie socială pentru copil familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice precum şi pentru alte persoane aflate În dificultate, În conditiile leQii.

DE-ŞEDINŢĂ,
LOCAL
.,".•.~_L
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