HOTĂRÂRE
Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019
Consiliul Local al comunei Dor Marunt, judetul Calarasi intrunit in sedinta ordinară la data de 22.11.2018
Analizand Expunerea de motive a primarului comunei Dor Mărunt, dl Ion Iacomi, înregistrată cu
nr 309/06.11.2018 si raportul de specialitate al Compartimentului Taxe si Impozite înregistrat sub nr.
310/06.11.2018, prin care propune stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019;
In temeiul urmatoarelor prevederi legale:
- art. 20 si 30 din Legea finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile titlului IX din Legea nr.227/2015 privind aprobarea Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de prcedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de necesitatile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2019
in scopul acoperirii cheltuielilor publice,
-prevederile art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c”, art.117 alin.(1) lit.”a” si “c”, din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala-republicat;.
H.C.L. Dor Mărunt nr.34/25 mai 2018 privind rata inflatiei in procent de 1.3%:
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 127/22.11.2018;
- H.C.L. Dor Mărunt nr. 56/2018 privind alegerea președintelui de ședință;
In temeiul art.45 alin.(2) lit.”c” din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata.
HOTARĂȘTE

Art.1 – Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2019, dupa cum urmeaza:
a) Impozitul si taxa pe clediri prevazute in Anexa nr. 1;
b) Impozitul si taxa pe teren prevazute in Anexa nr. 2;
c) Impozitul pe mijloace de transport prevazut in Anexa nr.3;
d) Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor prevazute in Anexa nr. 4;
e) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate prevazute in Anexa nr.5;
f) Taxe speciale prevazute in Anexa nr. 6;
g) Alte taxe locale in Anexa nr. 7;
h) Taxa pe mijloace de transport lente, in Anexa nr. 8;
i) Sanctiuni prevazute in Anexa nr. 9;
j) Delimitarea zonelor impozabile, prevazuta in Anexa nr. 10;
k) Lista facilitatilor fiscale acordate prevazute in Anexa nr. 11.
Art. 2 (1) Impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren si impozitul pe mijloace de transport sunt
creante fiscal anuale, care se platesc in doua rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru neplata la termenele enuntate la alin.(1) contribuabilii datoreaza majorari de intarziere.
(3) Impozitul/taxa anual/a pe cladiri si pe teren, precum si impozitul pe mijloacele de transport
datorate bugetului local de contribuabilii personae fizice si/sau juridice in cuantum de 50 lei inclusiv
fiecare se plateste integral pana la primul termen de plata.
(4) Contribuabilii persoane fizice care au obligatia de a achita integral pana la 31 martie impozitele
care sunt pana la 50 de lei /fiecare, nu vor beneficia de bonificatia acordata pentru plata cu anticipatie.

(5) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silita, se stabilesc in sarcina
debitorului, conform art. 168 din Codul de procedura fiscala, se stabilesc in suma de 15 lei/titlu emis.
Art.3 – Pentru plata cu anticipatie pana la data de 31 martie a impozitului pe cladiri, teren si auto, se
acorda o bonificatie de 10%.
Art. 4.- Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii nr. 227/2015, a Legii nr. 207/2015, precum si
cu actele normative subsecvente in vigoare.
Art. 5- Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 2018, mai mici de 20 lei se anuleaza.
Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.
Art. 6- Se aprobă Regulamentul privind taxa specială de salubritate în comuna Dor Mărunt, conform
anexei nr. 12;
Art. 7. Prezenta hotarare se aplica pentru anul fiscal 2019.
Art.8- Anexele 1-12 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 9- Primarul Comunei Dor Marunt, prin compartimentele de specialitate vor asigura ducerea la
indeplinire a prezentei hotarari.
Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesati.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Nicolae TUDOR

L.S.
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
Constantin Alecsandru VĂTAFU

Nr. 77
Dor Mărunt, 22 noiembrie 2018

Adoptată cu un număr de 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 consilieri prezenți.

Anexa nr. 12 la HCL 77/22.11.2018

REGULAMENT PRIVIND TAXA SPECIALĂ DE SALUBRITATE ÎN COMUNA DOR
MĂRUNT

I.

Reglementări generale

Art.1. Taxa de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au încheiat un contract de
prestări servicii pentru serviciile de salubrizare cu un operator de servicii de salubrizare autorizat,
se stabileste anual în baza prevederilor următoarelor legi:
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 101/2006
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor potrivit căreia pentru funcţionarea unor servicii
publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe
speciale pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare.
Art.2. Taxa de salubrizare este o taxa cu destinatie specială, va fi utilizată în scopul pentru
care a fost stabilită şi se aprobă de Consiliul Local, în fiecare an, pentru anul fiscal următor. Taxa
are drept scop acoperirea cheltuielilor serviciului de salubrizare efectuat pentru colectarea,
transportul şi depozitarea gunoiului menajer de la utilizatorii serviciului efectuat pentru persoanele
fizice care nu au încheiat un contract de prestari servicii pentru serviciile de salubrizare cu un
operator de servicii de salubrizare autorizat.
Art.3 Constatarea, impunerea şi urmărirea încasării taxei se realizează prin compartimentul
TAXE ȘI IMPOZITE al primăriei comunei Dor Mărunt
Art.4. Taxa specială de salubrizare instituită potrivit art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare fiind un venit cu destinaţie
specială utilizat în scopul pentru care a fost înfiinţată se va încasa într-un cont de venit extrabugetar
distinct şi contul de execuţie al acesteia se aprobă de Consiliul local. Sumele aferente taxei de
salubrizare rămase neutilizate la sfârşitul anului fiscal se reportează în anul următor cu aceeaşi
destinaţie, odată cu închiderea exerciţiului bugetar.
Art.5. Contestaţiile formulate de către persoanele fizice împotriva modului de stabilire a
taxei speciale se soluţionează de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei, iar dispoziţiile
emise ca urmare a contestaţiilor pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.
II.

Modalităţi si conditii de stabilire a taxei speciale de salubrizare (condiţii şi termene
de depunere a declaraţiei de impunere)

Art. 6 Pe teritoriul administrativ al comunei Dor Mărunt, pentru asigurarea serviciului de
salubrizare pentru persoanele fizice care nu au încheiat un contract de prestări servicii pentru
serviciile de salubrizare cu un operator de servicii de salubrizare se instituie taxa specială de
salubrizare la nivelul de 5 lei/persoană/lună.
Art. 7 Taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa
în comuna Dor Mărunt şi care nu au încheiat contracte de salubrizare cu un operator de salubrizare
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sunt obligate la plata taxei în functie de numărul de persoane din fiecare familie şi/sau numărul
persoanelor care locuiesc la o anumită adresă.
Art. 8 În vederea calculării taxei de salubrizare, proprietarul / chiriaşul locuinţei are obligaţia
depunerii declaraţiei de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform anexei nr. 1 la
prezentul regulament. În declaraţie se vor menţiona toate persoanele care locuiesc la acea
adresă(membrii familiei, rude, chiriaşi, etc.).
Art. 9 Pentru informarea cetățenilor comunei Dor Mărunt cu privire la prevederile
prezentului regulament, primarul comunei va nominaliza prin dispoziție persoane din cadrul
primăriei pentru deplasarea în teren la toate gospodariile de pe raza comunei Dor Mărunt în
vederea stabilirii numarului de persoane din fiecare gospodarie și implicit a cuatumului taxei
speciale de salubrizare pe fiecare gospodărie, prin întocmirea unei declarații de impunere de către
proprietarii fiecărei gospodării.
Art.10
(1)
Declaraţia privind taxa de salubrizare se depune în luna ianuarie a anului fiscal
pentru care se calculează taxa la registratura primariei
(2)
Declaraţia privind taxa de salubrizare pate fi modificată în timpul anului prin
depunerea unei declaraţii rectificative privind taxa specială de salubrizare, conform modelului
prezentat în anexa nr.1 din prezentul regulament.
(3)
Declaraţiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei
modificări a elementelor declaraţiei privind taxa de salubrizare, urmând ca modificarea taxei de
salubrizare să se efectueze începând cu luna următoare depunerii declaraţiei.
(4)
Declaraţiile de impunere şi declaraţiile rectificative privind taxa specială de
salubrizare se depun la registratura primăriei.
(5)
In cazul în care se optează pentru încheierea unui contract cu operatorul de
salubrizare, persoana fizică va solicita în scris încheierea contractului urmând ca din luna următoare
semnării acestuia să nu mai datoreze taxa specială de salubrizare.
Art.11
(1)
În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către persoanele fizice,
obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu, pe baza informaţiilor
din Registrul agricol, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Populatiei etc.
(2)
Urmare a depunerii declaratiilor sau a stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în
cazul persoanelor fizice se vor emite decizii de impunere pentru stabilirea taxei speciale de
salubrizare şi se vor transmite contribuabililor cu confirmare de primire.
III.Termene şi modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare
Art.12
(1)
Taxa specială de salubrizare se plăteşte lunar, până în ziua de 25 a lunii următoare.
(2)
Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică măsurile
de executare silită, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.13 Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria Primăriei Dor Mărunt.
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IV.Facilităţi privind plata taxei speciale de salubrizare
Art.14
(1) Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:
- veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
- persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.
341/2004;
(2) Consiliul Local poate acorda scutiri sau reduceri la plata taxei speciale de salubrizare în
baza unui regulament
(3) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna următoare depunerii
documentelor justificative.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin.(3), persoanele fizice din categoriile menţionate la
alin.(1), care sunt în evidenţa serviciului impozite şi taxe cu scutire la plata impozitelor şi taxelor
locale (aceste persoane au depus documente justificative la dosarele fiscale până la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri), vor beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare.
(5) Familia (soţ, soţie, copii) care are un număr de peste 5 persoane, impunerea se face pentru
maxim 5 persoane.
V.Sancţiuni
Art.15
(1) Depunerea declaraţiei neconformă cu realitatea, nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei
rectificative constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei.
(2) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor , cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării în termen de cel mult 15zile de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele
împuternicite de Primarul comunei Dor Mărunt
VI.Dispoziţii finale
Art.17 Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul de salubrizare conform graficului
stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor comunei.

Președinte de ședință
Nicolae TUDOR

Secretar
Constantin VĂTAFU
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Anexa nr. 1 la Regulamentul de salubrizare
Nr. Persoane

DECLARAȚIE DE IMPUNERE
inițială

rectificativă

În vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici
Subsemnatul (a) _______________________________________________________ având calitate de proprietar /
chiriaș, concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă (în cazul locuinţelor proprietate de
stat/UAT) al locuinţei situată în localitatea Dor Mărunt, sat _________________________ ,str.
_______________________________, nr.________, posesor al C.I. / B.I. seria ________ , nr._________________,
C.N.P_______________________________________, declar pe proprie răspundere că unitatea locativă are în componenţă
următorii membri (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi):
Numele și prenumele
Calitatea
Cod Numeric Personal (
Observații
(locatari stabili,
CNP )
chiriaşi, flotanţi)

Se vor trece ÎN TABEL datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care completează declaraţia de
impunere (dacă domiciliază la adresa menționată). Pentru locuințele închiriate persoanelor fizice se vor trece datele tuturor
persoanelor care locuiesc la adresa menţionată.
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declarații, că
toate datele furnizate în această declarație precum și documentele atașate sunt conforme cu realitatea.
Prin prezenta declarație îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
de către Primăria comunei Dor Mărunt cu scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției.
Data______________________

Semnătura________________

Telefon .............................................................,

Președinte de ședință
Nicolae TUDOR

Secretar
Constantin VĂTAFU
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ANEXA 1 LA H.C.L. 77 / 22.11.2018
TABLOU
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE ,IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE,ALTE
TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM SI AMENZILE PENTRU ANUL
2019
I. Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice:
1. Pentru cladirile rezidentiale si cladirile–anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza conform art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare prin aplicarea cotei de impozitare 0,1%, asupra valorii impozabile a cladirii.
2.Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea
impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator:
CAPITOLUL II
Impozitul si taxa pe cladiri
VALORILE IMPOZABILE
Pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
Art.457 alin.(2) Cod Fiscal
Tipul cladirii

0
A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau
din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
B.Cladiri cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa,
din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic
C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida
arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau
chimic
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida
nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic
E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la
subsol, demisol si/sau mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile

Valoarea impozabila
- lei/m.p.
Cu instalatie de apa,canalizare
electrice si incalzire (conditii
cumulative)

Fara instalatii de apa, canalizare,
electrice sau incalzire

1
1013

2
608

304

203

203

177

127

76

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

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

50% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

3. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conformLegii 227/2015
art.457 alin.2-5 cu coeficientul de corectie prevazut in tabelul urmator:
Zona in cadrul
localitatii

Rangul localitatii
0
I

II

III

IV

V

A
B

-

-

-

1,10
1,05

1,05
1,00

-

4.Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin.(1)-(7), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 50%,pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 30%,pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
c) cu 10%,pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice:
1.Pentru cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote 1%, asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintru-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimiii 5 ani anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se tranfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite Iin ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
2. In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin.(1), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform impozitului de la cladirile rezidentiale (art.457 Cod Fiscal).
3.Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati in domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea
cotei de 0,4 % asupra valorii impozabile a cladirii.
Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice:
1.In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza, conform art. 459 din Legea nr. 227/2015, prin insumarea
impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
2. In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliul fiscal la care nu se desfasoara nici o activitate economica, impozitul se calculeaza conf. art.457 Cod Fiscal.
3. Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli:
a) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nici o activitate economica, impozitul se calculeaza conform art.457 Cod Fiscal;
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitate economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina
persoanei care desfasoara activitate economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform art.458 Cod Fiscal

II. Calculul impozitului / taxei pe cladirile detinute de persoanele juridice ( art.460):
1.
Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra
valorii impozabile a cladirii;
2.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3 %
asupra valorii impozabile a cladiri;
3.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati in domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii;
4.
In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita
in scop rezidential cu impoizitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential;
5.
Pentru stabilirea impozitului taxei pe cladiri,valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului
anterior celui pentru care se datoreaza impozitul / taxa conform art. 460 alin.5 pct.a-f din Codul Fiscal (Lg.227/2015):
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data
evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
Plata impozitului/taxei (art.462 Cod Fiscal):
1. Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv;
2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie
de 10 %.
3. Impozitul/taxa anuala pe cladiri datorate bugetului local de contribuabilii persoane fizice si/sau juridice in cuantum de 50 lei inclusive, se plateste integral pana la
primul termen de plata.

Președinte ședință
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 77 / 22.11.2018
CAP. III
Impozitul pe teren si taxa pe teren
Calculul impozitului/taxei pe teren
1. Impozitul /taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului;
2. In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului exprimata in hectare, cu suprafata prevazuta in urmatorul tabel:
Zona din cadrul localitatii
NIVELURILE IMPOZITULUI/ TAXEI PE RANGURI DE
NIVELURILE IMPOZITULUI/ TAXEI PE RANGURI DE
LOCALITATI
LOCALITATI
LEI/HA

LEI/HA

Niveluri prevazute de lege

Niveluri propuse de autoritatea executiva

RANG

RANG

IV

V

IV

V

A

711-1788

569-1422

1378

1185

B

569-1422

427-1068

1047

828

3. In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul / taxa pe teren se
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin.4, iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie
prevazut la alin.(5).
4. Pentru stabilirea impozitului/taxa pe teren, se folosesc sumele din tabelul urmator , exprimate in lei/ha:
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan
-orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructiiArt.465 alin.(4)
Nr. crt.

1.

- lei/ha
Zona

Categoria de folosinta

A

B

Teren arabil

28

21

2.

Pasune

21

19

3.

Faneata

21

19

4.

Livada

54

47

5.

Vie

47

35

6.

Padure saualt teren cu vegetatie forestiera

28

21

7.

Teren cu ape

15

13

8.

Drumuri si cai ferate

0

0

9.

Teren neproductiv

0

0

5. Suma stabilita conform alin.(4) se inmulteste cu coeficientul de corectie prevazut in urmatorul tabel:
Rangul localitatii

Coeficientul de corectie

IV

1,10

V

1,00

6.Cu exceptiela prevederile alin. (3)-(5),in cazul contribuabililor personae juridice,pentru terenul amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii,impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform prevederilor alin.(7) numai daca indeplinesc cumulative urmatoarele conditii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
7.In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,exprimata in ha cu suma corespunzatoare in urmatorul
tabel, inmultita cu coeficientul de corectie prevazut laCapitolul II alin.3 din prezenta anexa (conf.art.457 alin. 6.Cod fiscal)

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
Art.465alin.(7)Cod Fiscal

-lei /ha-

Nr. crt.

Categoria de folosinta

Impozit prevazut de lege

1.

Teren cu constructii

22-31

Impozit stabilit de autoritatea locala
31

2.

Teren arabil

42-50

51

3.

Pasune

20-28

28

4.

Faneata

20-28

28

5.

Vie pe rod

48-55

56

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

6.

Livada pe rod

48-56

57

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

7

Padure sau alte teren cu vegetatie forestiera

8-16

16

7.1

Padure, in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

0

0

8.

Teren cu apa

1-6

6

8.1

Teren cu amenajari piscicole

26-34

34

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

10

Teren neproductiv

0

0

8. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de
10 %. Impozitul/taxa anuala pe teren datorate bugetului local de contribuabilii personae fizice si/sau juridice in cuantum de 50 lei inclusive, se plateste integral pana la primul
termen de plata.
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Anexa nr.3 la HCL nr. 77 / 22.11.2018
CAP.IV
Impozitul pe mijloacele de transport
Calculul impozitului:
1.
Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.
2.
In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea
fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
CAPITOLUL IV
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.470, alin.(2)Cod fiscal
Mijolace de transport cu tractiune mecanica

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta)
Motociclete,tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de
pana la 1600cm3, inclusiv

8

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de
peste 1600cm3

9

Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm³ inclusiv

18

Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm³ inclusiv

73

Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm³ inclusiv

146

Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3.001 cm³ inclusiv

294

Autobuze, autocare, microbuze

24

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la
12 tone inclusiv

30

Tractoare inmatriculate

18

II. Vehicule inregistrate:
1.Vehicule cu capacitate cilindrica

Lei/200 cm3

1.1.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica< 4.800 cm3

4

1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica> 4.800 cm3

6

2.Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

51 lei/an

1.

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

2.

In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50 % din impozitul pentru motocicletele respective.

3.

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 t, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

Anul 2019
Impozitul/(in lei/an)
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa
Ax(e) motor(oare) cu sistem
Alte sisteme de suspensie pentru axele
de suspensie pneumatica sau
motoare
echivalentele recunoscute
I

I

Doua axe
1

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

144

2

Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

144

400

3

Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

400

562

4

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

562

1273

5

Masa de cel putin 18 tone

562

1273

Trei axe

1

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

144

251

2

Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

251

516

3

Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

516

670

4

Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

670

1032

5

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

1032

1604

6

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

1032

1604

7

Masa de cel putin 26 tone

1032

1604

III Patru axe
1

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

670

679

2

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

679

1060

3

Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1060

1683

4

Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1683

2496

5

Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1683

2496

6

Masa de cel putin 32 tone

1683

2496

6.În cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
Impozitul
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

(in lei/an)

I

II

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

Alte sisteme de suspensie pentru
axele motoare

2+1 axe
1

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

2

Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

3

Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

65

4

Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

65

149

5

Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

149

348

6

Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

348

451

7

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

451

813

8

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

813

1426

9

Masa de cel putin 28 tone

813

1426

2+2 axe
1

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

140

325

2

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

325

535

3

Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

535

785

4

Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

785

948

5

Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

948

1557

6

Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1557

2161

7

Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2161

3281

III

IV

V

8

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2161

3281

9

Masa de cel putin 38 tone

2161

3281

2+3 axe
1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1720

2394

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2394

3253

3

Masa de cel putin 40 tone

2394

3253

3+2 axe
1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1520

2110

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2110

2198

3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2198

4317

4

Masa de cel putin 44 tone

2198

4317

3+3 axe
1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

864

1045

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1045

1562

3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1562

2486

4

Masa de cel putin 44 tone

1562

2486

7. In cazul unei remorci, al unei remorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin.(6), impozitul pe mijloacele de transport este egal
cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Masa totala maxima autorizata

Impozitul

- lei -

a. Pana la 1 tona inclusiv

9

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

c. Peste 3 tone ,dar nu mai mult de 5 tone

53

d. Peste 5 tone

65

8. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se
acorda o bonificatie de 10 %.Impozitul anual pe cladiri datorate bugetului local de contribuabilii personae fizice si/sau juridice in cuantum de 50 lei inclusiv, se plateste
integral pana la primul termen de plata.

Președinte ședință
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Anexa nr. 4 la HCL nr. 77 / 22.11.2018

CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
Art.474, alin.(1) Cod fiscal

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

- lei -

a. Pana la 150 m², inclusiv

6

b. Intre 151 si 250 m², inclusiv

7

c. Intre 251 si 500 m² , inclusiv

9

d. Intre 501 si 750 m² , inclusiv

12

e. Intre 751 si 1.000 m² , inclusiv

14

f. Peste 1.000 m²

14+ 0,01 lei/m² pentru fiecare m² care depaseste 1.000 m²

Art.474,alin.(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala

Art.474, alin.(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire

Egala cu 50% din taxa stabilita conform alin.(1)

0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

rezidentiala sau cladire anexa

Art.474, alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru constructii
nerezidentiale

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii, inclusive valoarea
instalatiilor.

Art.474, alin.(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei
iniţiale

Art.474, alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe
clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

Art.474, alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari necesara

10 lei pentru fiecare m2 afectat de foraj sau de excavatie

studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor
de gaze si petrol, precum si altor exploatari

Art.474, alin.(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de
organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in
alta autorizatie de construire

3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier

Art.474 alin.(13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi,

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

casute sau rulote ori campinguri
Art.474 alin.(14) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete,
cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea
corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor

6 lei pentru fiecare m2 de suprafata ocupata de constructie

Art.474 alin.(15)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si
televiziune prin cablu

12 lei pentru fiecare racord

Art.474 alin(4)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism
si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judetean

14 lei

Art.474 alin.(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

8 lei

Art.475 alin.(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare

20 lei

Art.475 alin(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator

40,5 lei

Art.475 alin(2) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol

40,5 lei

Art.475 alin(2) Taxa pentru avizarea anuală a carnetului de comercializare produse din
sectorul agricol

20 lei

Taxa reinoirea
Art.475 alin(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati
economice: persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561-restaurante, 563-baruri
si alte activitati de servire a bauturilor si 932-alte activitati recreative

Suprafete de:
-pana la 50 m2 – 304 lei
-intre 50 si 100 m2 -405 lei
-intre 100 si 200 m2-507 lei
-intre 200 si 500 m2-1013 lei
-mai mare de 500 m2-2533 lei

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, detinute de consiliile locale

Președinte ședință
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Anexa nr.5 la HCL nr. 77 / 22.11.2018

Cap. VI
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJOLACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Art. 477 alin. (4) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% la valoarea serviciilor de reclama si publicitate,
prestate in baza unui contract.
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate :

Art.478 alin.(2)

- lei/m² sau fractiune de m²

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana
deruleaza o activitate economica

32

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de
afisaj pentru reclama si publicitate

23

Persoanele care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, au obligatia de a depune declaratie de impunere, in vederea stabilirii
taxei, in termen de 30 de zile de la data aplasarii structurii de afisaj.

Președinte ședință
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Anexa nr. 6 la HCL nr. 77 / 22.11.2018
Cap. VIII
TAXE SPECIALE
Art. 484 -Pentru functionarea serviciilor publice locale se percep urmatoarele taxe speciale :
Taxa iluminat public
Persoane fizice: 30 lei/an/gospodarie
Persoane juridice = 50 lei/an
Taxa situatii de urgenta
Persoane fizice = 5 lei/ gospodarie/an
Persoane juridice= 50 lei/an
Taxa salubritate
Persoane fizice=5/luna/persoana
Taxa pasunat

Taxa utilizare domeniu public si privat prin amplasarea
de terase, umbrele

Președinte ședință

bovine = 15 lei/ cap/an
tineret bovin = 10 lei cap/an
ovine, caprine = 3 lei/cap/an
tineret ovin, caprin = 2 lei cap/an
10 lei mp/an
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Anexa nr. 7 la HCL nr. 77 / 22.11.2018
CAP. IX
ALTE TAXE LOCALE
Art.486 din
Codul Fiscal

Legea

nr.227/2015-

Taxa pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale
administrativa

500

Taxa pentru eliberarea adeverintelor si a oricaror inscrisuri care
atesta un fapt sau o situatie, exceptie facand adeverintele privind
APIA, notariat, istoric rol, date referitoare la contractele de
munca/ rapoarte de serviciu precum și a adeverințelor pentru
eliberarea actelor de identitate.

2 lei

Taxă adeverință APIA

10 lei

Taxă adeverință notariat

10 lei

Taxă adeverință istoric rol agricol

10 lei

Taxa inchiriere Camin Cultural petreceri, nunti

500 lei

Taxa comert stradal (ambulant)

10 lei

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru
depozitarea de materiale

2 lei/mp/zi

Pentru ocuparea terenurilor cu constructii provizorii

100 lei/mp/an

Pentru desfasurarea activitatilor economice (comert stradal)
Pentru inregistrarea contractelor de arenda/actelor
adiționale

10 lei/zi
3 lei / hectar

- 1 m - 5000 m2 – 2 lei
- > 5000 m2 - 3 lei

10 lei / contract

In cazul în care din calcul rezultă o
sumă mai mică de 10 lei

Taxa xerox pagina format A4

1 leu/pagina

Taxa xerox pagina format A3

2 lei/pagina

Taxa utilizare fax

2 lei/pagina

Taxa eliberarea certificatului de atestare fiscala

10/certificat

Anexa nr. 8 la HCL nr. 77 / 22.11.2018

TAXA ANUALA PENTRU VEHICULE LENTE
LISTA CUPRINZAND VEHICULELE LENTE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

-AUTOCOSITOARE
-AUTOESCAVATOR
-AUTOGREDER SAU AUTOGRAPER
-BULDOZER
-COMPACTOR AUTOPROPULSAT
-EXCAVATOR CU RACLETI SAU PE PNEURI PENTRU SAPAT SANTURI
-FREZA AUTOPROPULSATA PT. CANALE SAU PT. PAMANT STABILIZAT
-FREZA RUTIERA
-INCARCATOR CU O CUPA PE PNEURI
-INSTALATIE AUTOPROPULSANTA DE SORTARE-CONCASARE
-MACARA CU GREIFER
-MACARA MOBILA PE PNEURI
-MACARA TURN AUTOPROPULSATA
-MASINA AUTOPROPULSATA PENTRU :
- lucrari de terasamente
- constructia si intretinerea drumurilor
- decopertare imbracaminti asfaltice la drumuri
- finisarea drumurilor - forat
- turnarea asfaltului
- inlaturarea zapezii
-SASIU AUTOPROPULSAT CU FERASTRAU PENTRU TAIAT LEMNE
-TRACTOR PE PNEURI
-TROLIU AUTOPROPULSANT
-UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU INTRETINEREA DRUMURILOR
-VEHICUL PENTRU POMPIERI PT. DERULAREA FURTUNELOR DE
APA
-VEHICUL PENTRU MACINAT SI COMPACTAT DESEURI
-VEHICUL PENTRU MARCAREA DRUMURILOR

50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an

22.
23.
24.
25.

-VEHICUL PENTRU TAIAT SI COMPACTAT DESEURI
-AUTOSTIVUITOR
-COMBINA AGRICOLA PENTRU RECOLTAT CEREALE SI FURAJE
-altele asemenea, care nu sunt inmatriculate sau inregistrate.

50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an
50 lei/an

PROCEDURA :
Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament si utilaj detinut de contribuabili-persoane fizice/persoane juridice si se achita in doua rate egale,
pana la data de 31 martie,respectiv 30 septembrie a anului de referinta.Orice persoana care dobandeste un echipament sau utilaj are obligatia de a depune o declaratie la
compartimentul de specialitatein termen de 30 de zile inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei. Pentru dobandirile incepand cu data de 1 martie, taxa se achita in cel mult
30 de zile de la data dobandirii. Pentru echipamentele sau utilajele instrainate, taxa aferenta se da la scadere incepand
cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs aceasta situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.Plata cu intarziere a taxei datorate atrage
dupa sine majorari de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare luna sau fractiune deluna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data
stingerii sumei datorate inclusiv si poate fi modificat prin acte normative. Fiecare contribuabil declara pe proprie raspundere ca detine in proprietate astfel de echipamente
sau utilaje conform declaratiei de impunere (model impus prin legislatia in vigoare). Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere,
constituie contraventii si se sanctioneaza conform legii.
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CAP. XI
SANCTIUNI
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Specificatie
NIVELURILE STABILITE PENTRU
ANUL FISCAL 2018
Art. 493 alin. (3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda
71-283
70-279lei, iar cele de la lit.b cu amenda de la 279 lei la 696 lei.
283-705
Art. 493 alin. (4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
329-1599
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare
la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la
1.578 lei
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 493 alin. (5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale
amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se
majoreaza cu 300%
- Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 280-1.116
280-1116
lei, iar cele de la lit.b) cu amenda de la 1.1163 lei la 2.7844 ) lei.
1116-2784
- Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea,
1.300-6.312
evidenta si gestiunea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.300 lei la 6.312 lei.
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DELIMITARE ZONE IMPOZABILE IN COMUNA DOR MARUNT, JUDETUL CALARASI
1.SATUL DOR MARUNT - RANG IV
a)Pentru terenurile cu/fara constructii din intravilan se stabilesc 2 zone :
Zona A- toate terenurile cu/fara constructii amplasate pe Soseaua Bucuresti-Constanta, stradaMorilor,
strada Teiului, strada Garofitei, strada Gradinitei;
Zona B –toate terenurile cu/fara constructii care nu fac parte din Zona A.
b)Pentru terenurile din extravilan se stabileste o singura zona : - Zona A.
2.SATUL DALGA - RANG V
a) Pentru Pentru terenurile cu/fara constructii din intravilan se stabilesc 2 zone :
Zona A- toate terenurile cu/fara constructii amplasate pe Soseaua Bucuresti-Constanta ; strada Eroilor;
Zona B –toate terenurile cu/fara constructii care nu fac parte din Zona A.
b) Pentru terenurile din extravilan se stabileste o singura zona : - Zona A.
3.SATUL OGORU - RANG V
a) Pentru Pentru terenurile cu/fara constructii din intravilan se stabilesc 2 zone :
Zona A- toate terenurile cu/fara constructii amplasate pe Soseaua Bucuresti-Constanta ;
Zona B –toate terenurile cu/fara constructii care nu fac parte din Zona A.
b) Pentru terenurile din extravilan se stabileste o singura zona : - Zona A.
4. SATUL INFRATIREA - RANG V
a) Pentru Pentru terenurile cu/fara constructii din intravilan se stabilesc 2 zone :
Zona A- toate terenurile cu/fara constructii amplasate pe Strada Magazinului ;
Zona B –toate terenurile cu/fara constructii care nu fac parte din Zona A.
b) Pentru terenurile din extravilan se stabileste o singura zona : - Zona A.
5. SATUL PELINU - RANG V
a) Pentru Pentru terenurile cu/fara constructii din intravilan se stabilesc 2 zone :
Zona A- toate terenurile cu/fara constructii amplasate pe Strada Victoriei ;
Zona B –toate terenurile cu/fara constructii care nu fac parte din Zona A.
b) Pentru terenurile din extravilan se stabileste o singura zona : - Zona A.

Anexa nr. 11 la HCL nr. 77 / 22.11.2018

Facilitati fiscale care se acorda în anul fiscal 2019
1. Cladirile pentru care se acorda scutirea de plata impozitului/taxei pe cladiri datorate sunt urmatoarele:
a. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice,muzee ori case memorial.
b. cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale siîntreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
c. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor immobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes
public;
d. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgena a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor
religioase din România,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarulmentine afectatiunea de interes public;
e. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparinut comunitailor cetatenilor
aparinând minoritatilor nationale din România, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
f. cladirea folosita ca domiciliu aflata în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
g. cladirea folosita ca domiciliu, la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de intervenie pentru cresterea performanei energetice, pe baza procesului-verbal
de recepie la terminarea lucrarilor, întocmit în condiiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de intervenie recomandate de catre auditorul energetic în certificatul
de performanta energetica sau,dupa caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut în Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea
performanei energetice a blocurilor de locuine, aprobatacu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
h . cladirea folosita ca domiciliu, unde au fost executate lucrari în condiiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
2. Terenurile pentru care se acorda scutirea de plata impozitului/taxei pe terenuri datorate sunt urmatoarele:
a. terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine
afectatiunea de interes public;
b. terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe
durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
c. terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine
afectatiunea de interes public;
d. terenul aferent cladirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru suprafata de teren care este acoperita de cladire;
f. terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizaii neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

3. Se acorda scutire de la plata taxelor speciale, următoarelor persoane fizice/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)persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate cu gradul I de invaliditate si reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
d) 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;
e) 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;
f) 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 reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în
condiţiile legii;
4.

Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren stabilita conform pct. 1 si pct.2, se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2019
persoanelor care detin documente justificative emise pâna la data de 31 decembrie 2018 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatii publice
locale, pâna la data de 31martie 2019, inclusiv.
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