
Anera nr.l la proiectul de hotirare

TABLOUL

cuprinzand @tele, valorile impozabile,nivelurile impozitelor si taxelor locale,
taxelor special 9i amenzile care se stabilesc, se actualizeaz6 sau se ajusteazS, dupi
caz, de cltre Consiliul Local al Comunei Rosiori jud. Braila, in limitele 9i in condiliile

titului IX din Legea . 22712015 p.ivind Codul Fiscal cu indexarea de 2$ o/o

pentru anul 2022

in ftrtelesul prezentr-rlui titlu, resiile de mai jos au urmitoarele semnihca$i:

lucr6ri pe o pialA;

de denumirea ori de folosinla s4 gi care are una sau mai multe inciperi ce pot servi Ia

altele asemenea, iar elementele structurale de bazd ale acesteia sunt perelii Si acoperigul,
indiferent de materialele din c sunt construite:

c) clddirc - anexi - cEdiri situate in afara cledirii de locuit, precum: buc[tErii, $ajdu ,
piwile, c Eri, pehle, magazii, depozite, garaje $i altele asemeneal
clidire cu destinatie nixti - cladire folositi atet in scop rezidenlial, cat $i nerezidenlial;
clidire nerezidenJiali - orice clddire care nu este rezidentiali;

unei persoane sau familii;
nomenclaturi strsdali - lista care conline denumirile tutuor stEzilor dintu-o unitate

administativ - teritoriald, numerele de identificare a imobilelor pe fiecaxe s A in parte,

organizeazi pe fiec localitate rurali $i urbani $i reprezintd evidenta primad unitad

persoaneijuridice, precum pi a hec i imobil, teren qi/sau clidire;
rangul unei localitili - gul atribuit unei localite! conform legii;

hl) terenul aferent cltrdirii de domiciliu - terenul prietdlii identificat prin a&esa
acestuia, individualizatd prin denumire proprie a strdzii $i numirul postal allibuit de la adresa
de domiciliu;

i) zone din cadrul localitilii - zone stabilite de consiliul local, in fimciie de pozilia terenului

unititi administrativ - teritoriale, confo documentaliilor de amenajare a teritoriului 9i de
urbanism, registrelor agricole, evidenlelor specifice cadastrului irnobiliar - edili sau altor
evidenle agdcole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.

d)
e)

0

h)
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Impozitele Si taxele locale sunt dup5 cum urmeazS:

a) impozitul pe clediri Si taxa pe cl6diri;
b) impozitul pe teren 9i taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transporu
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor Si autorizaliilor;
e) taxa pentru foloslrea mijloacelor de reclamd 9i publicltate;
f) lmpozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale.

Reguli generale
l.Orice persoane care are in proprietate o clidire situatd in Romenia datoreazE anual

lmpozit pentru acea clSdire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se p ede diferit.

teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare orl in folosintE, dupE caz, oric6ror
2.Pentru clddirile proprietate publict

tn

privatE a statului ori a unit5lilor administrativ -

entitdli, altele decet cele de drept public, se stabileSte taxa pe cltdiri, care se datoreazt de

concesiune, inchiriere, adminlstrare sau folosinti asupra clSdirii, taxa se datoreazt de persoana
care are relalia contractualA cu persoana de drept public.
3 Impozitul prevdzut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe clidiri, precum Si taxa pe
cltdiri prevtzutt la alin. (2) se datoreaz5 cttre bugetul local al comunei, al oragulul sau al
municipiuluiin tdirea.
4In cazul clSd unor cont de concesiune, inchiriere, administrare sau
folosin!5 ce se marl de o taxa pe clEdirise stablleste proporlional cu
num5rul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori
folosinle. Pentru 4iunile mai mici de o lun5, taxa se calculeazt propo4ional cu numdrul de
zile din luna
4.1 In cazul care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare
sau folosinlE ce se referb la perioade mai mici de o luni, taxa pe clSdiri se datoreaz5
proporlional cu num5rul de zile sau de ore prevEzute in contract.
5 Pe perioada in care pentru o clEdire se plitegte taxa pe cltdiri, nu se datoreazt impozitul pe
cltdiri.

5.1 in cazul in care pentru o cl5dire proprietate publicE sau privatt a statului ori a unitilii
administrativ - teritoriale se datoreaz5 impozit pe cl5diri, iar in cursul unui an apar situalil care
determini datorarea taxei pe clEdiri, diferenta de impozit pentru perioada pe care se datoreaz5

fiecare dintre proprietarii comuni ai clEdirii datoreazE impozitul pentru spaliile situate in partea
din clEdire aflate in proDrletatea sa. in cazul in
proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun
Dentru cledirea resoectivi-

nu se pot stabill pErgle individuale ale
datoreaz5 o parte egalt din impozitul
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Scutiri

Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri pentru:
a) clSdi le aflate in proprietatea publicl sau privat5 a statului sau a unitdlilor administrativ -
teritoriale, cu exceptia inctperilor folosite pentru activltEti economice sau agrement, altele decet
cele des6surate in relalie cu persoane juridice de drept public;

b) cl5dirile aflate in domenlul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori
in folosinli, dupd caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru
activitatea proprie a acestora;

c) cl6dirile aflate in proprietatea fundatiilor infiintate prin testament constitulte, conform legli,
cu scopul de a intrqine, dezvolta Si ajuta institulii de culturt nalionalE, precum Si de a susline
aqjuni cu carader umanitar, social Si cultural;

d) clSdirile care, prin destinalie, constituie lEcasuri de cult, aparlinand cultelor religioase
recunoscute oflcial, asociatiilor religioase 9i componentelor locale ale acestora, precum Si casele
parohiale, cu exceplia inciperilor folosite pentru actlvittti economice;

e) cl5dirile funerare din cimitire Si crematorii;

D clSdirile utilizate de unitElile Si instituliile de invilEmant de stat, confesional sau particular,
autorizate sA fundioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia inciperilor care sunt folosite
pentru activitiili economice care genereazt alte venituri decat cele din taxele de Scolarizare,
se.virea meselor pentru pregcolari, elevi sau studenli Si cazarea acestora, precum gi cltdirile
utilizate de c5tre crese, astfel cum sunt definite gi funeioneazE potrivit Leoii nf. 263/2007
privind inflinlarea, organizarea Sifunqionarea cregelor, cu modificErile 9i complet5rile ulterioare;

g) dadlrile unei instituui sau unitSli care functioneazd sub coordonarea Ministerului
Educatiei Nationale 9i Cercetirii Stiintifice sau a tyinisterului Tineretului 9i Sportului,
precum Si cl6dirile federaliilor sportive nalionale, cu exceplia inciperilor care sunt folosite
pentru activittli economice;

h) clEdirile unitEglor sanitare publice, cu excepJia incdperilor folosite pentru activitdli
economtce;
i) clidirile din parcurile industriale, parcurile Stiinliftce 9i tehnologice, precum gi cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajubrului de stauj) cl6dirile care sunt afectate activitStilor hidrotehnice, hidrometrice, hjdrometeorolooice,
oceanogrcfice, de imbunEtdliri funciare 9i de tntervenlii la aperarea impotriva inundagiilor,
precum Si clidirile din pofturi Si cele afectate canalelor navigabile gi statlilor de pompare
aferente canalelor, cu exceptia incEperilor care sunt folosite pentru activit5li economice;
k) clddirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje gi
tuneluri 9i care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construeii, cu excepgia inctperilor iare
sunt folosite pentru alte activittli economice;
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l) clEdirile aferente infrastructurii feroviare publice sau in structurii metroului;
m) clddirile Academiei Romane Si ale fundaliilor propdi inftintate de Academia Romen5, in
calitate de fondator unic, cu excepga inctperitor care sunt folosite pentru activitEg economlce;
n) clSdlrile aferente 

. 
capacitililor de produ4ie care sunt in sectorul pentru apbrare cu

respectarea legislafieiin materia ajutorului de stau

o) clddirile care sunt utilizate ca sere, solare, rSsadnile, ciuperc5rii, silozurl pentru furaje,
silozu_ri 9i/sau pitule pentru depozitarea Si conservarea cerealelor, cu excepgia incEperilor cire
sunt folosite pentru alte activittli economice;

p) clSdirea folosit5 ca domiciliu 9i/sau alte cl5diri aflate in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevtzute la art. 2 lit. a), c) - e) din
82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei parflcipant la a4iuni militare Si
acordarea unor drepturl acestuia Sl urmagilor celui decedat, aprobat5 cu modif;tri prin tegga
nr. 1L112007, cu modificErile 9i complet5rile ulterioare;

q) cl5dirile aflate in domeniul public al statului Si in administrarea Regiei Autonome
"Administralia Patrimoniului protocolului de Stat", cu exceplia incEperiior care sunt folosite
pentru activitdti economice;

r) cltdirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de r5zboi, a viduvelor de rtzboi
gi a vdduvelor nerecisStorite ale veteranilor de rEzboi;
s) clSdirea folositd ca domiciliu aflatE in proprietatea sau coproprietatea persoaneror pr zure

la. art. 1Si.5 din Decretul - leoe nr. 118/1990, republicat, cu modificirle Si complettrile
ulterioare, 9i a perso€nelor fizice p zute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. l0i/1999,
aprobate cu modifictri 9i completdri prin Leoea nr. 199/2000, cu rnodlf,.6rile 9i complettrile
u|Ienoare;

reprezentanljlor legali, pe perioada in care au i
cu handicap grav sau accentuat gi pe ane incadrate in gradul I de invaliditate;

e$ilenilor apargnand minoritSlitor nationale din
Si cele inchjriate, concesionate sau Drimite in
institulie sau o autoritate public6, cu exceptia
nomice;

a Registrelor Nationale Notariale;

w) clEdirile delinute sau utilizate de cdtre intreprinderile sociale de insetie.

x) clEdirile clasate ca monumente istorice, de arhitecturt sau arheorogice, indiferent de titurarul
dreptului de proprietate sau de administrare, care au fatada stradal6 gi/sau principali renovati
sau reabilitat5 conform prevederilor Leoii N. 42Z12OOL privind protejaiea monumentelor
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istorice, republicatS, cu modificirile Si completirile ulterioare, cu exceptia inc5perilor care sunt
folosite pentru activitEli economice;

Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate itr propfietatea persoanelor lizice

1 Pentru clidirile rezidenliale 9i chdirile - anex6, aflate in proprietatea persoanelor fizice,

valorii impozabile a clddirii. Cota propusa este de 0,1 7o
2 Valoarea impozabild a clddidi, exprimati in lei, se detemiDd prin inmullirea s i
construite acesteia-, in metri pitrali, cu valoarea lmpozabill
corespunz in lei/m2, urmdtor:

VALORJLE IMPOZABILE

Art. 457 alin. (2)

Tipul cladirii

Valoare- impozabila
- lei/m '
Cu instalatii de
apa,canalizare,
electrice si
incalzire(conditii
cumulative**)

Fara instalatiidl
aparcanalizare,
electricitate sau
incalzire

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unu
tratament termic si/sau chimic rr29 677
B Cladiri cu pereti din lemn,din piatra naturala,din caramida nea
Valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament te
Si/sau chimic 338 226
C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteri
arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unuitratamer
Si/sau chimic 226 L97

D. Cladire - anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatra natura
Caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte maieriale nesup
Unui tratament termlc si/sau chimlc r47 84
E. in cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol,la demlsol si /sau la mansada u izate ca
Locuinta in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D

75olo din suma care
s-ar aplica cladirii

75olo din suma can
s-ar aplica cladirii

scopuri decat cel de locuinta in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit.A-D

5070 din suma care
s-ar aplica cladirii

50o/o din suma caft
s-ar aplica cladirii
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3. in cazul unei cl5dlri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clidlrii se identificE in tabelul prevtzut la art.457 alin. (2) valoarea impozabilS
corespunzEtoare materialului cu ponderea cea mai mare.
4. suprafata construitt desfdsurati a unei clSdiri se determinE prin insumarea suprafelelor
seqiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, loglilor sau ale celor situate la
subsol sau la mansardt, exceptend suprafelele podurilor neutillzate ca locuin!5, ale scerilor 9i
far:cal^r ha:.^nArita

(5) Dac; dimensiunile exterioare ale unei clEdli nu pot fi efectiv mtsurate pe conturul exterlor,
atunci suprafala construitl desfegurat5 a clSdirii se determine prin inmultirea suprafetei utile a
clSdirii cu un coeficient de transformare de 1,4-

(6) Valoarea impozabild a clddirii se ajusteazt in fundie de rangul localittlii Si zona in care este
amplasate clSdirea, prin inmullirea valorli determinate conform alin. (2) - (5) cu coeflclentul de
core4ie corespunzttor, prevtzut in tabelul urmdtor:

Tabel coeficienti raus localitatii

LOCALITATEA RANGUL
LOCALITATII

COEFICIENTUL DE
CORECTIE APLICAT

ROSIORI ry 1,10

COLTEA 1,00

FLORICA. PRIBEAGU 1,00

(7), se reduce in 1ie de anul terminfuii acesteia, dupd cum urmeazdl

a) cu 50%, pentru cl ea care are o vechime de peste 100 de ani la data de I ianuarie a anului
fiscal de referin1f
b) cu 300/0, pentru clidirea care o vechime cuprinstr intre 50 de arLi 9i 100 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinli;
c)cu10%,p clddirea care are o vechime cup nse intre 30 de ani Si 50 de ani inclusiv,la
dara de I ianuarie a anului fiscal de rele

anul terminArii se actualizeazE astfel c[ acesta se considerE. ca fiind cel in care a fost efectuate
receplia la terminarea lucririlor. Reno ea majod reprezinti acliunea complexd care cuprinde

fmdamentale de rezistenla mecanicd ti stabilitate, prin acliuni de recons te, consolidare,

menlrnerea, pe intreaga duati de exploatare a clidirii, a celorlalte ce nle fundamertale
aplicabile construcliilor, conform legii, viz6nd, in principal, oe$terea petform i energetice gi
a calit4ii arhitectural - arnbientale 9i fimclionale a cladidi. Anul narii se actualizeaze in
condifiile in care, la terminarea lucririlor de renovare majorE, valoarea clddidi cre$t€ cu cel pulin
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50% tap de valoarea acesteia 1a data inceperii exe 6rii lucririlor.

Calculul impozitului pe cbdiri nerezidentiale aflate itr proprietat€a persoan€lor ffzice

(l) Pentru clddirile nerezidenliale aflate in Foprietalea persoanelor fizice, impozitul pe clidiri se
calculeazd prin aplicarea unei cote cupdnse inte 0,2o/o si 7,3o/o asj{1m valorii care poate fi:
a) valoarea rezuhad dintr-urt ort de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5

ani aateriori anului de referinF, depus la organul fiscal local p6n6la pt termen de plat[ din
anul de refe d;

anteriori anului de referi4e;

c) valoarea cltrdiilor care rezultA din achrl pdn oarc se transfer6 dreptul de proprietate, in cazul
cHdidlor dobandite in ultimii 5 ani anleriod anului de referinli.

Cota prcpusa penhr anul 2022 este de l%o

(3) Pentru clddirile nerezide4iale aflate ltr proprietatea peNoanelor fizice, utilizate pentru
activiteli din domeniul agricol, impozitul pe clidiri se calculeazd prh aplicarea unei cote de
0,4y: asupra valorii impozabile a cladirii.
(4) In cazul 10 caxe valo a clEdirii nu poate fi calculati confom $evederilor art 458 alin. (1),

co[fo aft.457

Calculul iopozitului p€ cledirile cu destitratie rDixta allrte in proprietat€a p€rsoan€lor fizice

(1) in cazul cltdirllor cu destinalie mixtS aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculeazt prin insumarea impozitului calculat pentru suprafala folositt in scop rezidentlal
conform eIL_fEZ cu impozitul determinat pentru suprafala folositi in scop nerezidentlal,
conform art. 458.

(2) in cazul in care la adresa cl5dirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se de goar5
nicio actlvitate economlcS, impozitul se calculeazE conform art, 457.

(3) DacE suprafelele folosite in scop rezidenlial Si cele foloslte in scop nerezideniial nu pot fi
evidentiate distinct, se aplicd urmttoarele regull:

a) in cazul in care la adresa clEdirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desf5soarE
nicio activitate economicS, lmpozitul se calculeaz6 conform 4L:EZ;

TlPage



b) in cazul in care la adresa clidirii este inregistrat un domiciliu flscal la care se desfE5oarl
aclivitatea economic5, lar cheltuielile cu utilittlile sunt inregistrate in sarcina persoanel care
desfSgoart activitatea economicS, impozitul pe clSdiri se calculeaz6 conform prevederilor eIL
458.

Calculul impozitului/texei pe clsdirile detitrut. de p€rsoaDe iuridice

(1) Pentru clEdirile rezidenliale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clEdiri se calculeazt prin aplicarea unei cote cuprlnse intre 0,08 o/o si o,2o/o-

asupra valorii impozabile a cledlrii. Cota propusa pentru anul 2021 este de 0,2 q/o

(2) Pentru clSdirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozituutaxa pe clSdirl se calculeaz6 prln apllcarea unei cote cuprinse inlJe 0.2 o/o si I,3o/o,
inclusiv, asupra valorii impozabile a clEdirli,Cota propusa pentru anul 2021 este de 1olo

(3) Pentru clEdirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detlnute de persoanele juridice,
utilizate pentru activittli din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clddiri se calculeaz5 prin

aplicarea unei cote de 0,4olo asupra valoril impozabile a clEdirii.

(4) in cazul clSdirilor cu destinalie mixti aflate in proprietatea persoanelor juridlce, impozitul se

determlnE prin insumarea impozltului calculat pentru suprafata folositi in scop rezidential
conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru supfafata folosit5 in scop nerezidenlial, conform
art. 460 alin. (2) sau (3).

(5) Pentru bilirea impozitului/taxei pe clddiri, valoarea impozabilt a clEdirilor aflate in
proprietatea persoanelor jurldice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreaz5 impozitul/laxa 9i poate fi:

a) ultima valoare impozabilE inregistratE in evidenlele organului fiscal;
b) valoarea rezultatt dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evalutrii;
c) valoarea flnalE a lucrErilor de construclii, in cazul cl5dirilor noi, construite in cursul anului
fiscal anterior;

d) valoarea clSdirilor care rezultt din actul prin care se transfert dreptul de proprietate,In
situatia in care nu se precizeaza valoarea in documentele care atesta proprietatea se utilizeaza
ultima valoare inregistrata in baza de date a organului fiscal.
e) in cazul cltdirilor care sunt finanlate in baza unui contract de leasing flnanciar, valoarea
rezultat5 dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evalu6rii;
f) in cazul clSdirilor pentru care se datoreazt taxa pe clSdiri, valoarea inscrisE in contabilitatea
propfietarului clEdirii Si comunicat5 concesionarului, locatarului, titularului dreptului de
administrare sau de folosinlE, dupt caz.
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(6) Valoarea impozabilE a clEdirii se actualizeazS o dati la 5 ani pe baza unui raport de evaluare
a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele oe evaruare a
bunurilor aflate in vigoare la data evalutrii, depus la organul fiscal local pan5 la primul termen
de platE din anul de referlntd.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplic5 in cazul clEdirilor care apa(in persoanelor fatE de care a
fost pronunlatt o hotErare definitivd de declan9are a proceduril falimentului.
(71) Prevederile alin. (6) nu se aplic5 in cazul cl5dirilor care sunt scutite de plata
impo-zitulul/taxei pe cl5diri potrivit art.456 in. (1). I
(8) In cazul in care proprietarul clEdirii nu actualizat valoarea impozabilE a clEdiriiin ultimii 5

valoarea impozabilE in ultimii 5 ani anteriori anului de referin!5, diferenla de taxd fa!5 de cea
stabilita conform art.460 alln. (1) sau (2), dupt caz, va fl datoratb de proprietarul cltdirii.
(10) Cota impozitulul/taxei pe cl5diri prevdzutt la art.460 alin. (1) Si (2) se stabileste prin
hottrare a consiliului local. .

Declarar€a, dobandirea, iDstraidarea si modifrcarea cl|dirilor:

(1) Impozitul pe cltdiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in

obligatia sE depunt o declaralie la organul fiscal local in a cirul razt teritoriale de competenlt
se aflt cltdirea, in termen de 30 de zlle de la data dobandirii Si datoreaz5 impozlt pe cltdirl
incepend cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor.

(3) Pentru cltdirile nou - construlte, data dobendirii clSdirii se considert dup6 cum urmeazi:

a) pentru cl;dirile executate integral inainte de expirarea termenului p zut in autorizatia de
construire, data intocmirii procesului - verbal de receptie, dar nu mai 6rziu de 15 zile de la data
termintrii efectlve a lucr5rilor;

b) pentru clidirile executate integral la termenul prevtzut in autorlzalla de construire, data din
aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului - verbal de receplie in termenul previzut de
rege;
c) pentru cledirile ale ctror lucrtri de construqii nu au fost finallzate la termenul prevdzut in
autorizatia de construire Si pentru care nu s-a solicitat prelunglrea valabilitttil autorizaliei, in
conditiile legii, la data explr5rii acestui termen Si numai pentru suprafala construit5 de Suratt
care are elementele structurale de baz6 ale unei cl5diri, in spe!5 pereli gl acoperis. Procesul -
verbal de receptie se intocme9te la data explrErii termenului prev5zut in autoizalia de
construire/ consemnAndu-se stadiul lucrbrilor, precum Si suprafala construitS desfEsuratE in
raport cu care se stabileste impozitul pe cl5diri,

(4) Declararea cl5dirilor in vederea impunerii gi inscrierea acestora in evidenlele autoriuililor
administrauei publlce locale reprezinte o obligatie legalt a contribuabililor care delin in
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flscal, impozitul va fr datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra clSdirii la

data de 31 decembrie a anulul fiscal anterlor anului in care se instrdineazt.

[{1}] (6) in cazul nderii, imbunitelirii, desfiinlirii patiale sau al altor modiflcdri aduse unei
cl6diri existente, inclusiv schimbarea integra16 sau partiala a folosinlei, care determin6 cregterea
sau diminuarea valorii impozabile a clSdirii cu mai mult de 25olo, proprietarul are obligalia sE

depune o nou5 declaratie de impunere la organul flscal local in a ctrui raz5 terltoriali de
competentE se aflE clEdirea, in termen de 30 de zile de la data modlficErii respective, si
datoreazl impozitul pe clddiri determinat in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a

anului urmitor
(7) in cazul desfiin!5rii unei cl6diri, proprietarul are obligatia sE depunE o noud declaralie de

impunere la organul fiscal local in a cdrui razE teritorialE de competenlt se aflE clSdirea, in
termen de 30 de zile de la data demoltrii sau distrugerii Si inceteazt st datoreze impozitul
incep6nd cu data de I ianuaie a anului urmttor, inclusiv in cazul cladirilor pentru care nu s-a
eliberat autorizalie de desfl inlare.

(8) Dace incadrarea clddirii in fun4ie de rangul localitdtii gi zone se modincd in cursul unul an
sau in cursul anului intervine un evenlment care conduce la modlflcarea impozitului pe cl5diri,

proprletate 9i situalia realS rezultatE din mEsurEtorile executate in condiliile Leoii cadastrului si

a oublicitttii imobiliare nr. 7/1996, republlcatS, cu modiflcirile Si complettrile ulterioare, pentru

determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situaliei reale, dovedlte
prin lucrEri de cadastru. Datele rezultate din lucrtrile de cadastru se inscriu in evidenlele flscale,
in registrul agricol, precum Si in cartea funciar6, iar impozitul se calculeaza conform noii situatli
incepand cu data de I ianuarie a anului urm6tor celui in care se inregistreazt la organul flscal
local lucrarea de cadastru, ca anexi la declaralia fiscali.

(10) in cazul unei clSdiri care face obiectul unui contract de leasing flnanciar, pe intreaga duratb
a acestuia se aplicd urmttoarele reguli:

a) impozitul pe clSdiri se datoreazt de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului
urmttor celui in care a fost incheiat contractul;

b) in cazul incet6rii contractului de leasing, impozitul pe clEdiri se datoreaze de locator,
incepand cu data de l ianuarie a anului urmHtor incheierii procesului - verbal de p are
a bunului sau a altor documente similare care ate intrarea bunului in posesia

locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atat locatorul, cat gi locatarul au obligalia depunerll declaratiei fiscale Ia organul fiscal

local in a cdrui razi de competenlE se afl5 cl5dlrea, in termen de 30 de zile de la data
flnallztrii contractulul de leaslng sau a inchelerii procesului - verbal de predare a bunului
sau a altor documente similare care atestE intrarea bunului in posesia locatorului ca
urmare a rezilierii contractulul de leasing insoute de o copie a acestor documente.

(11) in cazul clSdirilor pentru care se datoreazE taxa pe clbdiri, in temeiul unui contract de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinli care se refert la perioade mai mari de o lun5,
titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare orl folosinlE arc obligalia depunerii
unei declaralii la organul fiscal local pent la data de 25 inclusiv a lunii urmStoare intrEdi in
vigoare a contrcctului.
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(12) In cazul clSdirilor pentru care se datoreazt taxa pe clediri, in temeiul unor contracte de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosin!5 care se referd la perioade mai mici de o lunE,
persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchirierc, administrare orl
folosintE are obligalia sE depund o declaratie la organul flscal local, p6ni la data de 25 inclusiv
a lunii urmEtoare intrtrii in vigoare a contractelor, la care anexeaz5 o situalie centratizatoare a
acestor contracte.
(12')ln cazul cladirilorpentru care se datoreaza tax ape cloadiri ,in temeiul unui contract de
cincesiune,inchiriere,administrare sau folosinta care se refera la perioade mai mari de un
an,tltularul dreptului de concesine,inchiriere,administrare ori folosinta are obligatia depunerii
unei declaratii la organul fiscal local in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a

datoreazE taxa pe clSdiri are obligatia st depunb o declaralie la organul fiscal locat in a cErui
razi teritorialS de competentl se aflt clHdlrea, pan6 la data de 25 a lunii urm5toare celeiin care
s-a inregistrat situalia respectivt.

(14) Declararea cltdirilor in scop fiscal nu este condigonatt de inregistrarea acestor imobile la
oficille de cadastru Si publicitate imobiliart.

(15) Depunerea declaratiilor flscale reprezintt o obligatie gi in cazul persoanelor care
beneficiazE de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau.a taxei pe clediri.

Impozitul pe cl5diri
(1) Impozifin pe cladfui se pEte anual, in douE rate egale, p6n6 la datele de 31 martie qi 30
septe rie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe cl5diri/ datorat pentru intregul an de
c5tre contribuabili, pan; la data de 31 martie a anului respectiv, se acordE o bonificalie
de panE la 10olo, stabiliti prin hotSrare a conslliului local./ iar pentru plata cu anttctpatie a
impozitului pe cladiri, datorate pentru intregul an de catre contribuabili, persoane juridice pana
la data de 31 maftie a anului respectlv, se accorda o bonificatie de 5olo.

(3) Impozitul pe cEdiri, datorat aaeluia$i buget local de cetre co buabili, de pdnd la 50 lei
inclusiv, se plite$te iltegral pane h primul te de plat[.

(4) in cazul in care contribuabilul deline in proprielale mai multe clidiri amplasate pe raza
aceleia$i uni administrativ - terito ale, prevederile afi.462 

^llf'. 
(2) $i (3) se referd la

impozinrl pe clddiri al.
(5) In cazul conftactelor de concesiune, inchliere, administrare sau folosi care se referi la

perioade mai mari de o lun6, la-ra pe clidiri se plitegte lunar, pand la data de 25 inclusiv a lunii

titul <lrepnrlui de admioistrare sau de folosinle.

public car€ traffmite &eptul de concesiune. i ere, adminishare sau folosinlA colecteazi taxa
pe clddiri de la concesionari, locatari, titutarii drephrlui de administ sau de folosinle $i o
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varsi lunar, pantr la data de 25 inclusiv a lunii urmiloare fiecirei luni din perioada de valabilitate
a conbactului.

Impozitul pe teren si tala pe teretr

Art. 463. - (1) Orice persoant care are in proprletate teren situat in Romania datoreaze pentru
acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezenta hotErerc se prevede altfel.
(2) Pentru terenurile proprietate publict sau privat6 a statului ori a unitdlilor administrativ -

teritoriale, concesionate, inchiriate, date in adminlstrare orl in folosinlE, dupd caz, oricdror
entittli, altele decat cele de drept public, se stabile9te taxa pe teren, care se datoreazE de

concesiune, inchiriere/ administrare sau folosinli asupra terenului, taxa se datoreazt de
persoana care are relatia contractualt cu persoana de drept public
(3) Impozitul prevEzut la art.463 alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren/ precum 9i

taxa pe teren prevlzutt la art 463 alin. (2) se datoreaz5 cttre bugetul local al comunei, al
oragului sau al municipiului in care este amplasat terenul. In cazul munlcipiului Bucuresti,
impozitul Si taxa pe teren se datoreazd c5tre bugetul local al sectorului in care este amplasat
terenul.
(4) in cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare

sau folosinld ce se referi la perioade mai mari de o lunE, taxa pe teren se stabilegte
propodional cu numirul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare orl folosinlt. Pentru fracliunile mal mlci de o lunt, taxa se calculeazt propo{ional
cu num I de zile din luna resDectivS.
(a1) in ul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiiere, administrare
sau folosin!5 ce se referi Ia perioade mai mici de o lun5, taxa pe teren se datoreaze
proportional cu numirul de zile sau de ore prevtzute in contract
(5) Pe perioada in care pentru un teren se plHtegte taxa pe teren, nu se datoreazt impozitul pe

teren.
(S1) in cazul in care pentru o suprafa!5 de teren proprietate publici sau privat5 a statului ori a
unit5lii administrativ - teritoriale se datoreazE impozit pe teren, iar in cursul unui an apar situalii
care determind datorarea taxei pe teren, diferenta de impozit pentru perioada pe care se

proprietar datoreazd impozit pentru partea din
nu se pot stabili p5rtile lndividuale ale proprietarilor in comun, flecare proprietar in comun
datoreazi o parte egalt din impozitul pentru terenul respectiv.

SCUTIRI

(1) Nu se datoreazE impozivtaxi pe teren pentru:

a) terenurile aflate in proprietatea publici sau pivatd a statului ori a unitdtilor administrativ -
teritoriale, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activittli economice sau agrement;
b) terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare
ori in folosinl5, dupd caz, instituliilor publice cu flnanlare de la bugetul de stat, utilizate pentru
activitatea proprie a acestora;
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c) terenurile fundatiilor inflintate prin testament, constituite conform legii, cu scopur oe a
intrqine, dezvolta 9i ajuta institulii de cultur5 nationalt, precum 9i de; susline a4iuni cu
caracter umanitar/ social gi cultural;

d) terenurile apargnand cultelor religioase recunoscute oficial Si asociatiilor rellgioase, precum Si
componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetetor care sunt folosite pentru activitSli
economtce;
e) terenurile apatinand cimitirelor 9i crematoriilor;

D terenurlle utilizate de unitilile Si instituliile de inv5l6mant de stat, confesional sau particular,
autorizate st fun4ioneze provizoriu ori acreditate, cu exceplia suprafelelor care sunt folosite
pentru activltEli economlce care genereazi alte venituri decet cele din taxele de gcolarizare,
seTvirea meselor pentru preScolari, elevi sau studenti gi cazarea acestora, precum 9i cl5dirile
utilizate de cttre crese, astfel cum sunt definite Si funqioneazt potrivit Leoii nr- 26312007, cu
modificirile Si complet5rile ulterioare;

g) terenurile unit5tilor sanitare publice, cu exceplia suprafetelor folosite pentru activitEli
economrce;
h) terenurile legate de sistemele hldrotehnice, terenurile de navigalie, terenurile aferente
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele Si staliile de pompare aferente
acestora, precum Si terenurile aferente lucrtrilor de imbun5tdliri funciare, pe baza avizului
privind categoria de folosint5 a terenului, emis de oficiile de cadastru Si publicitate imobiliarb;
i) terenurlle folosite pentru activitilile de apErare impotriva inundaliilor, gospod5rirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribule la exploatarea resurselor de apt, cele folosite ca zone
de proteclie definite in lege, precum Si terenurile utilizate pentru exploattrile din subsol,
incadrate astfel printr-o hotlrare a consiliului local, in mtsura in care nu afecteazl folosirea
suprafelei solului;

j) terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat
dureaz5 ameliorarea acestora;

k) terenurile care prin natura lor Si nu prin destinalia dat5 sunt improprii pentru agricultur5 sau
silviculturE;
l) terenurile ocupate de autostrSzi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale
administrate de Compania National5 de Autostrizi Si Drumuri Nalionale din Romenia - S.A.,
zonele de siguranti a acestora, precum Si terenurile ocupate de piste gi terenurile din jurul
pistelor reprezentand zone de siguranlt,

m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii ferovlare publice, precum Si cele
ale metroului;
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n) terenurile din parcurile industriale, parcurile stiinlifice sl tehnologice, precum sl cele utilizate
de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislalieiin materia ajutorului de stau

o) terenurile aferente capacitStilor de produ4ie care sunt in sectorul pentru apdrare cu
respectarea legislatiei ?n materia ajutorului de stat;

p) terenurile Academiei Romane Si ale fundatiilor proprii infiinlate de Academia Roman6, in
calitate de fondator unic, cu exceplia terenurilor care sunt folosite pentru activitEti economice;

q) terenurile instituliilor sau unitdlilor care funqioneazE sub coordonarea Ministerului
Educatiei Nationale gi Cercetirii Stiintifice sau a lvlinisterului Tineretului 5i sportului, cu
exceplia terenurilor care sunt folosite pentru actlvititi economlce;
r) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rizboi, a vtduvelor de
rEzboi gi a v6d lor nerecEsEtorite ale veteranilor de r6zboi;
s) terenul aferent cltdirii de domiciliu, aflat in proprletatea sau coproprietatea persoanelor
p zute la art. 1 Si 5 din Decretul - leoe nr. 118/1990, republlcat, cu modificirlle 5i
completirile ulterioare, Si a persoanelor flzice previzute la aft. 1 din Ordonanta Guvemului nr.
105/1999, aprobat5 cu modifictri Si completiri prin Leoea nr. 189/2000, cu modificdrile 5i
comDletirile ulterioare:
t) terenul aferent clidirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat Si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanlilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere 9i intrelinere persoane
cu handicap grav sau accentuat Si persoane incadrate in gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevtzute la art, 2 lit. a), c) -
e) din cu modific6rile Si complet5rile
ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostilS Si supralegalizare, cele destinate depozitirii Si
administdrii arhivei, precum 9i terenurile afectate functiondrii Centrului Nalional de
Administrare a Registrelor Nationale Notariale;

w) suprafetele de fond forestier, altele decet cele proprietate public5, pentru care nu se
reglementeazi procesul de produdle lemnoasE, cele certificate, precum gi cele cu arborete cu
va de DAnE Ia 20 de ani:

x) terenurile detinute sau utilizate de c6tre intreprinderlle sociale de insertie;
y) telenurile aflate in proprietatea organizaliilor cetelenilor apaRinand minorititilor nalionale
din RomAnla, cu statut de utilitate publict, precum 5i cele inchiriate, concesionate sau primite in
administrare ori in folosintE de acestea de la o institutie sau o autoritate publice, cu exceplia
terenurilor care sunt folosite pentru activit5li economice,

z) suprafelele construite ale terenurilor aferente clEdirilor clasate ca monumente istorice, de
ahitecturd sau arheologice, prev5zute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului
de proprietate sau de administrare, cu exceptla terenurilor care sunt folosite pentru activitili
economtce.
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Calculul impozitului/taxei pe teren

(1) Impozitulffaxa pe teren se stabileste luind in calcul suprafata terenului, rangul localitdliiin
care este amplasat terenul, zona 9i categorja de folosinlt a terenului, conform incadrErii fEcute
de consiliul local.
(2) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de

folosin]5 terenuri cu construqii, impozitul/taxa pe teren se stabilegte prin inmul9rea suprafelei
terenului, exprimatt in hectare, cu suma corespunzttoare prevdzutd in urm5torul tabe

Zona in cadrul
localiEtii

Satul ROSIOPJ
Rangul IV

Lei. /ha

Satele {OLTEA,FLORJCA
P EAGU

Rangul V
Lei / ha

846

(3) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altd categorie de
foloslnle decet cea de terenuri cu construclii/ impozituytaxa pe teren se stablleste prin
inmullirea suprafelei terenului, exprimatS in hectare, cu suma corespunzetoare prevEzutd la
art.465 alin, (4), lar acest rezultat s€ inmulleste cu coeficientul de coreeie corespunzbtor
previzut la art.465 alin. (5)-

(4) Pentru stabllirea impozitului/taxei pe teren, potrivit art.465 alin. (3), se folosesc
sumele din tabelui urmitor, exDrimate in lei oe hectar:

Nr.
Crt

Zona categoria de folosinta

2021 2022

I Teren arabil 32
2 Pasune 28 29
3 Faneata 23 24
4 Vie Jt 52
5 Livada 60
6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestieri 32
7 Teren cu ape t7 t7
8. Drumuri si cai ferate 0 0
9. Teren neproductiv 0 0
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(5) Suma stabilita conform art.465 aliu. (4) se inmulte$te cu co€ficientul de cofecli€

corespunzdtor prevEzut i(r urrndtoml tabel:

Detrumirc localitate Rade locelitati Coefi ciedtul d€ corectie

ROSIORI w 1,10

COLTEA 1,00

FLORICA,PRIBEAGU r,00

(6) Ca exceplie de la prevederile alin. (3) - (5), in cazul contrlbuabililor persoane
juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in regisirul agricol la altd

categorie de folosinlx decat cea de terenuri cu construdii, impozitul/taxa pe teren se

calculeazE conform prevederilor alin. (7) numai dac6 indeplinesc cumulativ urmdtoarele
conditii:

a) au prevbzut in statut, ca obiect de activitate, agriculturd;
b) au inregistrate in evidenla contabilS, pentru anul fiscal respectiv/ venituri 9i cheltuieli
din desf5surarea obiectului de activitate prev5zut la art.465 alin.6 lit. a).

(7) in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabile$e prin
inmullirea suprafelei terenului, exprimatd in hectare, cu suma corespunzEtoare
prevSzutS in urmbtorul tabel, inmul$t5 cu coeficientul de core4ie corespunzbtor
prevdzut la art.457 alin. (6):

Nr. cfi Categoria de folosiita Lnpozit (lei)
2021 2022

1. Teren cu constructii 34
2. Teren arabil 55 5|'
3. Pasune 30 31
4. Faneata 30 31
5. Vie pe rod, alta decat cea ple. La m.crt.5.1 61 63
5l Vie pana la inhar€a De rod 0 0
6 Livada pe rod. alta decal cea Dre!.la Dr.cn.6.l .I 61
6t Livada pana la intnrca pe rod 0 0
'7. Pa e sau alt teren cu veeetatie forestieta 13 13
'7.1 Padure in vaxsta de pana la 20 de ani 0 0
E. Teren cu apa,altul decat cel cu amenaiai piscicole 2 2
E.t Teren cu amenaiari Discicole 31
9. 0 0
10 Teren neproductiv 0 0

(71) ln cazul tercnurilor apatinend cultelor religioase recunoscute oficial in Romania 9i
asocia$ilor religioase, precum Si componentelor locale ale acestora, cu exceplia suprafelelor
care sunt folosite pentru activiteg economice, valoarea impozabilE se stabileste prin asimilare cu
terenurile neproductive.
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(8) inregistrarea in registrul agricol a datelor privind clEdirile 9i terenurile, a titularului dreptului

de proprietate asupra acestora, precum 5i schimbarea categoriei de folosintE se pot face numai

pe bazb de documente, anexate la declaralia fEcut5 sub semn5tura proprie a capului de

gospodurie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodSriei. Procedura de

inregistrare Si categoriile de documente se vor stablli prin norme metodologice.
(9) fuivelul impozituluipe teren prevtzut la art.465 alin. (2) 9i (7) se stabileste prin hottrare a

consiliului local,

DECLARAREA SI DATORAREA IMPOZITULUI SI A TAXEI PE TEREN

(1) Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate

terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) in cazul dobendiril unui teren in cursul anului, proprietarul acestula are obligatia sE depund

o nouE declaralie de impunere la organulfiscal localin a ctrui raz6 teritorialt de competentl se

aflt terenul, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, Si datoreazi impozit pe teren

incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urmEtor,

(3) in cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an

fiscal, impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului la

data de 31 decembrie a anului fiscal anterlor anului in care se instrdineazE.
(4) DacE incadrarea terenului in funclie de rangul localitSlii 9i zont se modificE in cursul unui an

sau ln cursul anului intervine un eveniment care conduce la modiflcarea impozitului pe teren,
impozitul calculeazi conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarle a anului urmator.
(5) In ca modific5rii categoriei de folosintd a terenului, propri rul acestuia are obligalia sA

depunt o nou6 declaralie de impunere la organul fiscal local in a cErui razb teritoriald de
competentE se afl5 terenul, in termen de 30 de zile de la data modificErii folosinlei, 9i datoreaza
imDozitul De teren conform noii situatii inceo6nd cu data de 1 ianuarie a anului urmttor.
(ej in caiul terenurilor la care se co;statE diferente intre suprafelele inscrlse in actele de
propri te Si situalia realS rezultate din mesurttorile executate in conditiile Leoii nr. 7/1996,
republicatE, cu modlflctrile si complettrlle ulterioare, pentru determinarea sarcinii frscale se au
in vedere suprafulele care corespund situaliei reale, dovedite prin lucrSri de cadastru. Datele
rezultate din lucrdrile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum 9i
in cartea funciarE, iar impozitul se calculeazd conform noii situalii incepend cu data de 1

ianuarie a anului urmttor celui in care se inreoistreaze la oroanul flscal local lucrarea resDectiv5,
ca anexe la declaratia flscalt.

Q) tn cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing flnanciar, pe intreaga durati
a acestuia se aplict urm5toarele reguli:

a) impozitul pe teren se datoreazt de locatar, ?ncepend cu data de 1 ianuarie a anului
urmEtor celui in carc a fost incheiat contractul;

b) in cazul in care contractul de leaslng financlar inceteazt altfel decet prin ajungerea la
scaden!5, impozitul pe teren se datoreazE de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a
anului urmttor celui in care terenul a fost oredat locatorulul Drin incheierea Drocesului -
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verbal de predare - prlmire a bunului sau a altor documente similare care atest5 intrarea
bunuiuiin posesia locatoruiui ca urmare a rezilierii contractului de leasing;c) atat locatorul, cet 9i locatarul au obligala depuneril declaraliei flscale la organul fiscal
local in a cirui razt de competen!5 se afli terenul, in termen de 30 de zile de la data
finalizirli contractului de leasing sau a incheierii procesutui - verbal de Dredare a bunului
sau a altor documente similare care atest5 intrarea bunului in posesia locatorului ca
urmare a rezilierii contractului de leasing insotitt de o copie a acestor documente.

(8) in cazul terenurilor pentru care se datoreazS taxa pe teren, in temeiul unui contract de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinld care se refer6 la perioade mai mari de o lund,
titularul dreptului de concesiune, inchiriere, admlnistrare ori folosinlE are obligalia depunerii
unei declaralii la organul fiscal local pSnE la data de 25 inclusiv a lunii urm56are intrdrii in
vigoa-re a contractului.
(9) In cazul terenurilor pentru care se datoreazi taxa pe teren. in temeiul unor contracte de

concesiune, inchiriere, administrare ori folosln!5 care se referd la perioade mai mici de o lunt,
persoana de drept public transmite dreptul de conceslune, inchiriere, administrare ori
folosintE are obligalia si d o declaratie la organul fiscal local, penb la data de 25 inclusiv
a lunii urmdtoare intrtrii in vigoare a contractelor, la care anexeazd o situalie centrclizatoare a
acestor contracte
(9') In cazul terenurilot pentru care se datoreaza taxa pe teren ,in temeiul unui contract de
concesiune,inchiriere,admjnistrare sau folosinta care se refera la perioade mai mari de un an
,titluarul .dreptului de concesiune,inchiriere,administrare sau folosinta are obligatia depunerii
unei declaratii la organul flscal local in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a
contractului si datoreaza tax ape teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

(10) in cazul unej situalii care determint modificarea taxei pe teren datorate, persoana care

(11) Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionatt de inregistrarea acestor terenuri
la oflciile de cadastru gi publicitate imobiliari.

(12) Depunerea declaratiilor fiscale rcprezinti o obligatie Si in cazul percoanelor care
beneflciazt de scutirl sau reduceri de la plata impozitului sau a iaxei pe teren.

PLATA IMPOZITULUI SI TAXEI PE TERf,N

(1) Impozitul pe teren se pltteste anuat, in doud rate egale, panb la datele de 31 mar e Si 30
seDtembrie inclusiv.

(2) pentru. plata cu anticipatie a impozitului pe teren,datorat pentru intregut an de catre
contribuabili,peGoane fizice, pana la data de 31 martie inclusiv,a anului resDectiv, s€ aco.da
o bonificatie de L0o/ot iar pentru plata cu anficipatie a impozitului pe teren,datorat Dentru
intregul an de catre contribuabili,persoane juridice , pana la data de 3L martie inclusiv,a anului
respectiv , se acorda o bonificatie de Solo,
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(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiasi buget local de c5tre contribuabili, persoane Rzice 5i

aceleiasi unitali administrativ - teritoriale, prevederile art.467 alin. (2) Si (3) se referE la
imDozitul oe teren cumulat.
(4') In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta /care se refera
la o perioada mai mare de un an , a pe teren se plateste anual,in doua rate egale,pana Ia

perioade mai mari de o lunH, taxa pe teren se plEteste lunar, p6n5 la data de 25 inclusiv a lunii
urmStoare flectrei luni din perioada de valabilitate a contractului, de c5tre concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosinlS.

(6) in cazul contractelor care se referE la perloade mai mici de o lunt, persoana juridicx de
drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinti
colecteazE taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de
folosinti si o varsb lunar, p6ni la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare flec5rei luni din perioada
de valabilitate a contractului.

CAPITOLUL IV
IMPOZITUL PD MIJLOACE DE TRANSPORT

Calculul impozitului

Art. 468. - (1) orice persoant care are in proprietate un mijloc de transpoft care trebuie
inmatriculat/inregistrat in Romania datoreazi un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu
exceplia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreazi pe perioada cet mijlocul de transport este
inmatrlculat sau inregistrat in Romania.

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plEteste la bugetul local al unitEtii administrativ -
teritorlale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupE caz.
(4) In cazul unui mijloc de transport care face oblectul unul contract de leaslng flnanciar, pe
intreaga durati a acestuia, impozltul pe mljlocul de transport se datoreazi de locatar.

SCUTIRI

(1) Nu se datoreazt impozitul pe mljloacele de transport pentru:

a) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rezboi,
vSduvelor de r6zboi sau vEduvelor nerec5sttorlte ale veteranilor de r5zboi, pentru un singur
mUloc de transport, la alegerea contribuabilului;

b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat gi a persoanelor incadrate in gradul I de invallditate, respectlv a
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upraveghere gi intrelin re persoane
gradul I de invaliditat, pentru un

a sau coproprietatea persoanelor prevdzute
republi"+ '"

a Braitei Si Insula Balta lalomiiei;

lT j":: e fundaliitor. infiiniate pin testament constituite conform tegii, cu

:fffl i:; 5.il,1]1t"*11'.11;"" 
d; curtud nairo;;rt;-pi""- side a s-usline

n) autovehiculele a4ionate electric;

de marf8 Si care nu sunt utilizate in folosult auto sau societate de leasino:
izaliite ce$tenitor apatinend minoritblit6i

itate si sa fie depus la organul fiscal in termen

CALCULUL IMPOZITIJLUI

o) aut hiculele second -
propriu al operatorului
p) mijloacele de transport
nationale.
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conforur celor prev5zute in prezenhi capitol.

calculer".a in funclie de capacitatea cilindricd a acestuia, n inmulfirea fiecirei grupe de 200
cm sau tracllune clln aceasla cu suma corespunz

3) cazul mjjloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50yo, conformhot rii consiliului local.

(4).in. cazul unui ata9, impozitut pe mijlocul de transport este de 50% din impozitut pentru
motocicletele respective.

transport de madl cu masa totalE autorizatt eoalS sau mai
mijloacele de transport este egal cu suma cor6spunzitoare

(5) in cazul unui autovehicul de
mare de 12 tone, impozitul pe
prev6zutd in tabelul urm5tor:
rl1ll

Impozitul
(in leilan)

Ax(e) moto(oare) | Alte sisteme de

suspensle pentru

Mijloc de transport cu tractiune mecanica 1e,200 od san lilcliun. din

I. Vehicule itrEatriculate geil200 cmtsau fr:"S"* dil"""t") 

-
l . Motociclet€,t cicluri cvadriciclud si autoturisme cu capacitatea cilindrica de
pa[a la 1600 cm3 inclusiv 6
2. motociclete,hicicluri si cvatricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1_600-
cmc 10

cilmdiica e 1601 si 2000 cm' inclusiv
;i %oo c.nti"c hrslv4. Auroturisme cu capacilatea cilindrica inire 20Ol

22
ll

5. Autolurisme cu capacilalea cilindrica inrre 260l .JOOO 
";rin.l,r.i" 163

ca de pesre 1.0
e,microbuze

8.Alte vehicule cu tracti mecanice cu masu totuta -*i-a 
_-

auto attr de pane la 12 tone, inclusiv

27

34

9. tractoare inmatriculare
IJ. vehicule inregistrate

r. venrcule cu capacLtate cilindrica Lei/200 nmt
ate cilindrica <4800 cmc

state cu capacitatea cilindrica>4800 cm3 6
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidenrrara 169 lei/an

Num de axe gi geutatea brule incarcata maxima

cu sistem de
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io -.lta.u 
O. cel putil :Z rone 

- 
- I8r8-l

lat sau tren rutier, de
re de 12 tone, impozitul
in tabelul urmttor:

Impozitul
lei/an)

Numirul de axe 9i greutatea brute incfucatd ma\imd
admise

Ax(e) motor(oare)
cu sistem de

suspelNle
pleumaticd sau
echivalentele

581

Alte sisteme de
suspensre pe u
a\ele motoare

tr
f-

I recunoscute
I_

Jl y,z ^"

tr
l-
f;-t8
lr

71

tt "id",-T--*11-
i---ia-:---
] 5 Masa de cel pujin 20 rone. dal mai mi.a a. Z
I ltone

tr
trtr-'ot--a;''"t"td"ri-_l __r

ide2s ' 853 :- tOJ0
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7
2600

3533

J- rauJ+ 
".t 

p..,lio 4-o too... 
_ -_-

rv# 2600 I :s:j

F* ,da4o f- rr%j _* " I 1 t6s7
1

i , id,e44
I

1697 | 2700

l-f 4-M*a d" 
"elp"ti" 44 r",,e f_-_'^--f-.J to>/ | 2700(7) rn cazur utei rfiorcr, d uniyir:eF;i ."firiA;ft;, +"." ;iiAfii";combinalte de autovehicute prev5zut5 ta 

"art.470 
aiin. tOj. impo)-ituf"pl ,!toi"r" A" trunrpo.teT rglLIg:gIE coryspunz5toare din raoerur uflrAtof:

Impozit
-]ei-

Masa totala maximtr autorizate

, P6nd la I tonn, inclusiv
, Peste i toM. dar nu mal filt d. J 1"n"
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dar nu mai mult de 5

8) In cazul mijloacel de transpoft pe api,
corespunz6toaredin belulurmttor:

inrpozitul pe mijlocul de transpoft este egal cu suma

237

1180

237

X
) pann h 500 CP, inclusiv

bl peste 500 CP fi pdnd la 2000 Cpjnclusiv

Ceamuri, qlepuri gi barje fluviale:

b) cu capacitarea de incArcare de pesle | 500 d" Lo; ii pa"6 l" 3000
de tone. inclusiv

) cu capacitaLea de incarcare de pesLe J000 de rone

20s

(9) in intelesul prezentului articol, capacitatea cilindric5 sau masa
unui mijloc de transport se stabileste prin cattea de identitate a
radura de achizitie sau un alt document sjmilar.

persoana carc detine dreptul
inregistrat in Romania la data

20s

316

553

totali maximt autorizat5 a
mijlocului de transport, prin

Declararea gi datorarea impozitului pe miiloacele de transport

Art' 47L. - (1) Impozitut pe mijlocul de transpoft este datorat pentru intrequl an fiscal de
de proprietate €supra unui mijloc de transport inmatriculat sau

de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

sau punctul de lucru, dupi caz, in termen de 30 de zile de la data dobendirii si datoreazEimp it pe mijloa.FJe de transport incepend cu data de 1 ianuarie a anutui u.m;tor thmatriculdriisau regtstrarii mijlocului de transport.

Mijlocul de od pe api

1. Lunlre, birci e motor, folosite pentru pesrluit fi uz peNonal

Bdrci cu lnotor

c) pesle 2000 CP $i pani la 4000 Cp. inclusiv

) peste 4000 CP

) cu capacitatea de incErcare pdnn h I 500 d-"*, l""tus-

Nave de sportgi ement

102'7

1578

2530
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(3) in cazul in care mijlocul de transport este dobendit in alt stat decat Romania, p.oprietarul
acestuia are obligalia st depunl o declaralie la organul fiscal local in a cirui razt teritorialt de
competenl6 are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupu caz,9i datoreazd impozit pe
mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmbtor inmatricultrii sau
inregistririi acestuia in Romania,
(4) In cazul radierii din circulage a unui mijloc de transport, proprietarul are obligalia st depunE
o declaratie la organul fiscal in a cErul razd teritorialE de competentt isi are domiciliul, sediul
s€u punctul de lucru, dupd caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, gi inceteazt sE
datoreze impozitul lncepend cu data de l ianuitrje a anului urm5tor,

(5). in cazul oricbrei situalii care conduce la rnodificarea impozitului pe mijloacete de transport,
inclusiv schimbarea domlciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligalia
depunerii declaraliei flscale cu privire la mijlo,:ul de transport la organul flscal local pe a itiei
razt teritorialS i9i are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile, inclusiv. de la

intreaga duratS a acestuia se aplicE urmttoarele reguli:

a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreazt de locatar inceDend cu data de 1
ianuarie a anului urmttor incheierii contractului de leasing financiar, pan5 la sfergitul
anului ?n cursui cSruia inceteaz6 contractul de leasing flnanciar;

b) locatarul are obligatia depunerii decla|"liei flscale la organul flscal local in a c6rui razd
de competenlE se inregistreazE mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data
procesului - verbal de predare - primirc a bunului sau a altor documente similare care
atestE intrarea bunului in posesia locatarului, insotit6 de o copie a acestor documente;

c) la incetarea contractului de leasing, atiit locatarul, cet St locatorul au obligalia depunerii
declaratiei fiscale la conslliul local competent, in termen de 30 de zile de la data
incheieril procesului - verbal de predEre - primire a bunului sau a altor documente
similare care atest6 intrarea bunului in posesia locatorului, insoJite de o copie a acestor
documente.

(7) Depunerea declaratiilor fiscale reprezintt o obligatie Si in cazul percoanelor care beneficiazt
de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport,

"(8) Operatorii economicl ,comercianti auto sau societati de leasing,care lnregistreaza ca stoc
de marfa muloace de transport,cumparate de persoane flzice din Romania si inmatrlculate
pe numele acestora,au obligatia sa radieze din evident Dlrectiei Regim permise de Conducere
si Inamtriculari a Autovehiculelor (DRPclv)roijloacele de transport de pe numele fostjlor
proDrietari.

Plata impozitului

Art 472, - (l) lmpozitul pe mijlocul de transport se plSteste anual, in dout rate egale, panS la
datele de 31 martie 9i 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an
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de citre contribuabili,personae fizice, pand la data de 31 martie a anului respectiv, inclusiv, se
acordE o boniflcalie de pend la 10%,iar pentru plata cu anticipalie a impozitului pe miilocul de
transport , datorat pentru intregul an de cEi:re contribuabili , personae juridice , pan5 la 3l
martie a anului respectiv, lnclusiv,se acordii o bonificatie
conslllului local.

de 5% stabilitE Drin hottrare a

de plate. In cazul in care contribuabirur detine in proprietats mai mirte mijroace de transport,
pentru care impozltul este datorat bugetului local al aceleiasi unititi admi;istrativ - teritoriale,
suma de 50 lei se refert la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Taxa pentru eliberalea certificatelor, avizelor gi a autorizatiilor

Reguli generale

necesara. a i se elibera certiflcatul, avizul sau autorlzalia

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizagiilor de construite Si aaltor avize Si autorizatii

4rt.474. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egale cu
suma stabilite conform tabelulul urmStor.

uprafala pentru care se obtine certjficatul Oe urOaffi
) pena la 150 m2, inctusiv

lb) intre 151 Si 250 m':, inctusiv
17

lc) intre 251 Si 500 m, inctusiv l10
ld) intre 501 Si 750 m2, tnctustv lr3

) lntre 751 9i 1.000 m'?, inclusiv
116

peste 1.000 m 16 + 0,O1 lei/m

depdteste Looo m'z

(3) Impozitul anual pe mUlocul de transport, datorat aceluiagi buget locat de cetre contribuabili,
persoane fizice 9i juridice, de, de panS la 50 lei inclusiv, se pltteste integral pend la primul temen

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zon6 rurale este egalE cu 500/0
din taxa stabiliti conform alin. (1).

m2
, Pentru

care
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(4) Taxa pentru avizarea certificatului de,urbanism de citre comisia de urbanism St areateritoriurui, de cdtre primari sau de structurikr.de sp".iaitat"-iin Llrui.on.ii,u,ri n sestablleste de consiliut local in sumt de pent ta fZ tei inctusiv.

(t-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o c re rezidenliald sau cl5dire- anexa este egati cu o,solo din vatoare; autorizatx a ruJrlriLr je siruiji-,

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiet de
menlonate ta alin. (5) este egal5 cu lyo dirl
Incrustv vatoarea instalaliilor aferente.

(7) P,entru taxere prevEzute Ia arin. (5) si (6) stabirite pe baza varorii autorizate aconstruclie se aplic5 urm5toarele reouli:

a) taxa datoratt se stabileste pe baza valorii tl.rlrit^r .i6 .^^5tru4ie declarate

construire pentru alte constructii
varoarea autorizat5 a lucrarilor de

mici decet valoarea jmpozabilE a cledirii stabilitt conform art. 457;

decet cele
construdie,

lucrdrilor de

de persoana

nu poate fi mai

specialitate al
trebuie plStitd

orice diferentd

din cuantumul

rilor de construclie, dar nu mai taziu de 15 zile
/, persoana care a oblinut autorjzalia ie sE
0e construqie la compartimentul de s litate

data la situalia finalt privind
rlu! de.! torittjii administratieidatorat5 reale a lucrErilor de

de la data la care compartimentul de
taxE,
5au

3i.?|"in,?r9flLtiiil.,aloarea 
impozabild sta a impoziturui pe crddiri,
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(12) Tax
vederea I ne njzare de Santier in
egalS cu #|. de construire, este

(14) Taxa pentru
expunere, corpuri s ^d-", t".-, tonete, cabine, spali de
a" pa"illii5ii"l :.,1' cdile si"in,spaliire pubtice ste

oCUPatA de Constn r.fie

Taxa p€nt.u elibera.ea autorizatiilor pent u desfigurarea unor activititi
Aft,475.

2 Taxa pentru eriberarea autorizatiiror sanitare de funcrionare se stabiregte de consiriur rocar sieste de pent la 22 lei, inclusiv,

stradald Si adresE se stabilegte de
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, inclusiv;

p;

- taxa atestat -l7,lei;
- taxi carnet de comercializare -27 lei

Pentru viza anuall a carnetuluide comercializare _13 lei.

Scutiri

Art..476. - (1) Sunt scutjte de taxaurm6toarele: pentru diberarea certificatelor, avizelor Sr autorizaliilor

b) certificatele, avizele 9i autorizatiile ai,cEror beneficiari sunt persoanele prev5zute la art. 1 alreDublicat. dr m^.lifi.x,i16 ^r -^--'-.; .'fizice tterioare, Si afizice tterioare, si a

compl , aprobatE cu
le de let5rile ulterioare;te rtc teuirite ulterioare;

anext; e sw!v' 
'zotrrs ue Lulr$rurre pentru ldcaguri de cult sau constru4ii -

lTe mooeap ublictru oe tn

n ffi5n$" 
urbanism 9j autorizatiite de construire, dac5 beneficiarut constru4iet este o

g) autorizatjile de construire
conform legii;

pentru autostrtzjle 9i cEjle ferate atrjbuite prin concesionare,
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ll.fff,f::f'; ff,#i:'g;l#XH ire d benericiarur constru*iei este o
si cerceHrii stiinliil;;'i4i; ":H 

sterului Educatiei ri"tionir"

dac5 beneficia o
r, cu scopul de
adiuni cu cara ;;

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclami gi publicitate
Taxa pentru serviciile de reclame Si publicitate

re taxa pentru servicii d lamt si
strativ _ teritoriale in ctreia

'tate 
se calculeaz5 prin aplicarea cotei taxei

blicitate.

Taxa pentru afitaj in scop de reclamii 9i publicitate
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Scutiri

a) in cazul unui afiraj situat in I
economicd, suma esb,r. "a ,-]Tul in care persoana deruleazi o activitate::o11m.'t51sjrma eate de 35 ie;,;b) in cazut oricdrui artuip-a-nii, iJ
recrama si publicitat . ",r-" ..*Hll3.u 

oricirei al i structuri de afigaj p€ntrurectami si pubticitat",iur" !"iJit zo rsl

nuare taxa pentru afigaj in scop de
care inchiriazE panout. anga;ut. siu
prevazutE ta art. 477 f,ind |tjtiti ;;

asate in interiorul clediri

(4) Taxa pentru de a
i-?i*ffi.f,;:T li:ffliffj}iJ"T ;:,."i:T"t',t'Ji",i":1?::1,",i:

(5) Nu se datoreazt taxa pentru folosirea mijloacelor de reclame Si publicltate pentru afisajul
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pe mUloacel

9i publicitate.

Impozitul pe

Reguli generale

Art, 48O, - (t) Orice
sau altd activitate
capitol, denumit in

(2) Impozitut pe
raza ctreia are loc ma

Calculul impozitului
lrt. 481. - (1) rmpozit
rncasata din venzarea b

(2) consiliite tocatea) la 27o pentru
ma are muzical5,

(3) suma primitd din

(4) Persoanele care d
articol au obligatia de;

a) a inregis biletele

plStite de organizatorui
vlgoare inaintea vAnztrii

autorit;lii dministratiei ;
spectacolu
b) a anunta tarifele penl
precum Si in orice altc) a preciza tarifele pe bi
dep5sesc tarjfele pr€
d) a emite un bitet oe iiiie, a asigura, la cererea ctocate, aocumentete iusir,; a se conforma oricEror

oe transport care nu sunt destinate, prin construdia lor, realizidi de

le se pltteste la
rea artisticS,

O.r^n:1"].p:"' at unittlii dministrativ - teritoriate incompetilia sportiv5 sa altt activitate distractiv5.

upd cum rmeazt;
balet, €p rt, 

_operetd, concert fllarmonic sau alt5'e r-
ti, lnternutionur!: 

r'i clnemdtograf' un spectacol d" ti,..;;;;;;
altei manifest5ri artistice dec6t cele enumerare ta tit. a).

biletelor de i -^-,-,tului in scop llientelor nu cuprinde

de jntrare si ri contractului scris
sumele

intrat in

impozitul pe spectacole stabilit in coniormitate cu prezentul

iHii:#'j",=",???i#,.Tff ':,lil:[:" jJil#il ji,,specialitate al
unde are loc

jJq,* ul unde este progran

,i"r",1",,]i,i.,"ll:,:^_0.: -i,l,l!' ru,f';,'o.-,'o"o*o,,,,
;::i"" 

o" _^ -.ircau abonamerit! J il; ;Jil:.rzcle Pe biletele de intr-..
re sil.a,'uLonui.eii'0"*rJi"",""lii1" "i,fil "^
'ffiffi ,liT:":J"??#ff :i:',[:ie,f i'g':,1,::'-J":,"",:l'r

Jrlragc



inventarul biletelor de
comun de Ministerul
Publice, contrasemna

Scutiri

Art, t182. - Spectacol
spectacole.

Plata impozitului

Art 483. - (1) Impo;urmEtoare celei

declaralie la comparti;
data stabilitd pentru fie(

Taxe speciale

Art. 484. - (1) pentru
flzice ti juridice, precum
dupe caz, pot adopta

(2) Domeniile in care
precum Si cuantumul
privind finan!ele publice

(3) Taxete speciate se i
serviciile oferite de

organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului oe

pe spectacole se plitegte lunar pent la data de 10, inclusiv, a tuhii(2) Orice persoani ( loc
obligatta de
tiei publice lo

unor servicii ice locale create in interesul persoanelormovarea turi a tocatitdlii, _*iriie [.il,.:[i"ii.J iii
iul local , poate iita h6
ora se ltabiresc 'crE 

p€ntru serv

,b, * ;;fi;; cuenrevederile

casatoriei prin divort pe cale admtnistrativa SOO tei

aft. I al
ersoanel republicat, cu modificirile si

dinc5ri Si compt prin

organizare gi functlonare
erectueze prestalii ce intrt

-Taxa pentru desfacerea
scutiri

Art /+a5, - (t) Auto

b) persoanele prevEzute

::Tit^"!"-dt" utterioare, si105/1999, aprobat5 cu
completdrlle ulterioare; .

de
de

speciate instituite conform

a) veteranii de rdzboj, vid de r5zboi Si v5duvele nerec5sttorite ale veteranilor de r5zboi;
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funqioneazt sub coordonarea
ce sau a Ministerului Tineretului

c) institutiile sau
Nationale 9i
incintelor folosite pen cLUvrta! economice;

d) fundaliile infiintate
dezvolta Si ajuta instit legii, cu scopul de

de a susline actiuni

Ministe.ului
9i SportuluL

Edu€atiei
cu exceplia

a intreline,
cu caracter

a)
b)

umanitar/ social gi

e) organizatille care a
specializate care asig
recuperare, reabilitare s
vdrstnice, precum Si per
D persoanele cu hand

Si reprezentanlii legali
gradul I de invaliditate.

(2) Taxete speciale

l::,r..l:till 
art. 484 se reduc cu soyo pentru persoanete fizice caredomiciliazt in tocalititile

CU modific5rite
cu modificirile ulterioare.

Alte taxe locale
Art.486.

1. Taxa inchiriere
- pentru
- pentru

2. Taxa inchidere cEmin culturcl - 5OO lei3. carantie inchiriere cultural -250 lei
unoi)- 38

s.Taxa comert stadal - lO lei

REFERXNT.IMPOZITE

BRAN RADA

)ane fizice din comuni 15O lei /oranejundice din comunE 2OO lei /ora

4.Taxa habitat - (taxa
rer petsoana pe an

SI TAXE
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