ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TURDAŞ
HOTĂRÂREA Nr. 38/2015
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016
Consiliul local al comunei Turdaş, judeţul Hunedoara:
Analizând proiectul de hotărâre nr. 38/2015 inițiat de primarului comunei prin care se supune
aprobării Consiliului Local Turdaș stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016.
Având în vedere referatul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Turdaș nr. 968/10/16.11.2015 și raportul comisiei pentru activitatea economico
financiară amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism din cadrul
Consiliului local Turdaş nr. 1547/1/19.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
fiscal 2016 ;
Ținând cont de :
- prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, legea privind transparența decizională în administrația
publică;
- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 Legea privind Codul fiscal, ale Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ,,b” şi alin. (4) lit. ,,c”, precum şi ale art. 45 alin. (2) lit.
,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice, pentru anul
2016 se stabilesc în condiţiile şi în limitele prevăzute în Titlul IX al Legii nr. 227/2015, Legea privind
Codul fiscal.
Art. 2. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre, constituie venituri proprii ale
Bugetului local al comunei Turdaș pe anul 2016.
A. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
Art. 3. (1) Orice persoană care are în proprietate o cladire situată comuna Turdaș datorează pentru
această clădire un impozit anual, exceptând cazurile în care în Codul Fiscal sau prezenta hotărâre prevăd
altfel.
(2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a comunei Turdaș, concesionate,
închiriate, date în administrare ori în folosintă, după caz, se stabilește taxa pe clădire care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintã, în condiții similare
impozitului pe clădiri.
(3) Impozitul denumit în continuare impozit pe clădiri, precum și taxa pe clădiri se datorează către
bugetul local al comunei Turdaș, unde este ampalsată clădirea.
(4) Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosință.
(5) Pe perioada în care pentru o clădire se plătește taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe
clădiri.

(6) În cazul în care o clădire se aflã în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare
dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în
proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare
proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.
(7) Prin clădire, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege orice construcţie care îndeplineşte condiţiile
şi serveşte scopurilor prevăzute de art. 453 din Codul fiscal.
(8) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru construcţiile exceptate potrivit art. 456 alin. (1) din
Codul fiscal.
(9) Se aprobă scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile cuprinse în anexa
nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
I. Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
Art.4. (1) Pentru clădirile rezidențiale și clădirile - anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,15%, asupra valorii impozabile a
clădirii.
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite
desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrati, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în
lei/mp, din tabelul prevăzut de art. 457 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la art. 457 alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare
corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
(4) Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor
secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la
mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuintă, ale scărilor și teraselor neacoperite.
(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior,
atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un
coeficient de transformare de 1,4.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corecție
corespunzător, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
(7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin.
(1) - (6), se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal
de referință;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.
(8) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal,
anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la
terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă actiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de
intervenție la structura de rezistentă a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistentă
mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere,
precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii,
a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea
performanței energetice și a calității arhitectural - ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se

actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel
putin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.
II. Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
Art.5. ( 1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,0% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referință;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referință;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
(2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități
din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 4 din prezenta
hotărâre.
III. Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
Art.6. (1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul
se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 4
din prezenta hotărâre, cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art. 5
din prezenta hotărâre.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nici
o activitate economică, impozitul se calculează conform art. 4 din prezenta hotărâre.
(3) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi
evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăsoară nici o
activitate economică, impozitul se calculează conform art. 4 din prezenta hotărâre;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară
activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăsoară
activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 5 din prezenta hotărâre.
IV. Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice
Art. 7. (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculeazã prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a
clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate
pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1),
cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datorează impozitul/taxa și poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele 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 construcții, 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 finanțate 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 și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de
folosință, după caz.
(6) Valoarea impozabilă a clãădirii se actualizeazãă o datã la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în
vigoare la data evaluării.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost
pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani
anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat
valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referintă, diferența de taxă față de cea stabilită
conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.
V. Plata impozitului/taxei pe clădiri
Art. 8. (1) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și
30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordã o bonificatie de până la 10%.
(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei
inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
(4) În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza comunei
Turdaș, prevederile alin. (2) și (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
(5) Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada
de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
folosință.
B. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
Art.9.(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat comuna Turdaș datorează pentru acesta
un impozit anual, exceptând cazurile în care în Codul Fiscal și prezenta hotărâre se prevede altfel.
(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a comunei Turdaș, concesionate,
închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina

fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, în condiții similare
impozitului pe teren.
(3) Impozitul denumit în continuare impozit pe teren, precum și taxa pe teren se datorează către
bugetul local al comunei Turdaș, unde este amplasat terenul.
(4) Taxa pe teren se plătește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de
concesionare, închiriere, administrare ori folosință.
(5) Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.
(6) În cazul terenului care este deținut în comun de douã sau mai multe persoane, fiecare proprietar
datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile
individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul
pentru terenul respectiv.
(7) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru terenurile exceptate potrivit art. 464 alin. (1) din
Codul fiscal.
(8) Se aprobă scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile cuprinse în anexa
nr. 8, care face parte integrantă din prezența hotărâre.
I. Calculul impozitului/taxei pe teren
Art.10.(1) Impozitul/taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității
în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de
consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință
terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât
cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 mp, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește
prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășeste 400 mp, impozitul/taxa pe
teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută în anexa nr. 3 pct. I , iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător
prevăzut în anexa nr. 3 pct II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Ca excepție de la prevederile alin. (2) - (3), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de
terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform sumelor stabilite în anexa nr. 4 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din
desfãșurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. ,,a”.
(5) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea
suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta
hotărâre, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
(6) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de
proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe bază de
documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia,
a unui membru major al gospodăriei.
II. Plata impozitului/taxei pe teren.

Art. 11. (1) Impozitul pe teren se plătește anual, în douã rate egale, pânã la datele de 31 martie și
30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%.
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătețte integral până la primul termen de plată.
(4) În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza
comunei Turdaș, prevederile alin. (2) și (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.
(5) Taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.
C. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.12.(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie
înmatriculat/înregistrat pe raza comunei Turdaș datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu
excepția cazurilor prevăzute de Codul Fiscal și prezenta hotărâre.
(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este
înmatriculat sau înregistrat în comuna Turdaș.
(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al comunei Turdaș unde
persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.
(5) Nu se datorează impozit pe mijloace de transport pentru mijloacele de transport exceptate
potrivit art. 469 alin. (1) din Codul fiscal.
(6) Se aprobă scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe mijloace de transport pentru mijloacele
de transport cuprinse în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
I.Calculul impozitului pe mijloacele de transport
Art.13.(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de
transport, conform celor prevăzute în prezenta hotărâre.
(2) În cazul oricăruia dintre autovehiculele prevăzute la art. 470 alin. (2), tabel pct. I, impozitul pe
mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindricã a acestuia, prin înmulțirea fiecărei
grupe de 200 cm 3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul prevazut la art. 470 alin.
(2), tabel pct. I din Codul Fiscal.
(3) În cazul oricăruia dintre vehiculele prevăzute la art. 470 alin. (2), tabel pct. II, impozitul pe
mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei
grupe de 200 cm 3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul prevazut anexa nr. 5 la
prezenta hotărâre.
(4) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%.
(5) In cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.
(6) In cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare
de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul
cuprins la art. 470 alin. (5).

(7) În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport
de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul cuprins la art. 470 alin. (6).
(8) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de
autovehicule prevăzută la alin. (7) din prezentul articol , taxa asupra mijlocului de transport este egală cu
suma corespunzătoare prevăzută în tabelul cuprins la art .470 alin. (7).
(9) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul cuprins la art. 470 alin. (8) cu excepția pct. 4. Nave de sport și
agrement unde impozitul este de 0-1.119 lei/an.
(10) În înțelesul prezentei hotărâri, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui
mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție
sau un alt document similar.
II. Plata impozitului pe mijloacele de transport
Art.14. (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de
31 martie și 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de până la
10% inclusiv.
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili,
persoane fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În
cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este
datorat bugetului local al comunei Turdaș, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport
cumulat al acestora.
D. TAXELE LOCALE.
Art.15. - Orice persoană care trebuie sã obțină un certificat, un aviz sau o autorizație menționată în
prezenta hotărâre trebuie sã plătească o taxă la compartimentul de specialitate al Primăriei comunei Turdaș
înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

I.Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize și
autorizații
Art.16.(1)Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism datorată de contribuabili, este cea
prevăzută în tabelul de mai jos, la care se aplică o reducere de 50%:
Suprafața pentru care se obține
Taxa stabilită
Certificatul de urbanism
lei
până la 150 mp. inclusiv
5,0
_
între151 mp și 250 mp inclusiv_________________________ 6,0_________
între 251 mp și 500 mp inclusiv________________________ 8,0________
între 501 mp și 750 mp inclusiv________________________ 10_________
între 751 mp și 1000 mp inclusiv______________________ 12_________
peste 1000 mp.
14 lei+0,01 lei/mp.pentru
fiecare mp care depășeste 1000 mp.
.

(2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean se stabilește de
consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv.
(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la
alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor
aferente.
(6) Pentru taxele prevăzute la alin. (4) și (5) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de
construcție se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care
solicită avizul și se plătește înainte de emiterea avizului;
b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică
decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform lit. A pct. I din prezenta hotărâre;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de
la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație
privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației
publice locale;
d) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea
lucrărilor de construcții, compartimentul impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Turdaș are obligația
de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;
e) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul impozite și taxe din cadrul
Primăriei comunei Turdaș a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de taxă
datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de
Primaria comunei Turdaș.
(7) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
(8) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții
desființate.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice,
sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare
și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața
solului de foraje și excavări cu o valoare de 10 lei.
(10) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au
obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea
pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentãă se regularizează astfel încât să reflecte
suprafața efectiv afectată.
(11) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea
realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea
autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, cãsute sau rulote ori
campinguri este egalã cu 2% din valoarea autorizatã a lucrãrilor de constructie.

(13) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere,
corpuri și panouri de afisaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei, inclusiv,
pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.
(14) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și bransamente la rețele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu se stabilește de
consiliul local și este de 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.
(15) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește de către
consiliile locale în sumă de 9 lei, inclusiv.
II. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități
Art.17.(1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de functionare se stabilește de consiliul
local și este de până la 20 lei, inclusiv.
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale și sunt de până la 80
lei, inclusiv.
(3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte
activitãti de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării
activităților din economia natională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de
Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN,
datorează bugetului local al comunei Turdaș o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind
desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, în
sumã de:
a) 1.000 lei, pentru o suprafață de pânã la 500 m2, inclusiv;
b) 5.000 lei pentru o suprafață mai mare de 500 m2.
(4) Taxa prevăzută la alin. (3) se face venit la bugetul local comunei Turdaș.
(5) Autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publicã, pe raza comunei Turdaș în
cazul în care comerciantul îndeplinește condițiile prevăzute de lege, se emite de către primarul comunei
Turdaș.
(6) Nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru situațiile
exceptate potrivit art. 476 alin. (1) din Codul fiscal.
(7) Se aprobă scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor
pentru cazurile cuprinse în anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
III. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate
a) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate
Art.18. (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate pe teritoriul
adminstrativ al comunei Turdaș, în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă
persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate
realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale.
(2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise și audiovizuale, în sensul
prezentului articol, corespunde activităților agenților de publicitate potrivit Clasificării activităților din
economia natională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare și alte
tipărituri, precum și prin radio, televiziune și internet.
(3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă și
publicitate, se plătește la bugetul local al comunei Turdaș.

(4) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 1% și 3%. la
valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.
(5) Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a fi
obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată.
(6) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se varsă la bugetul local, al comunei Turdaș, lunar,
până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de
reclamă și publicitate.
b) Taxa pentru afisaj în scop de reclamã și publicitate
Art. 19. (1) Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afisaj pentru
reclamă și publicitate, cu excepția celei care intră sub incidența art. 18 din prezenta hotărâre, datorează plata
taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei Turdaș.
(2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea
numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau
publicitate cu suma stabilită astfel:
Art.20. Nu se percepe taxa pentru serviciile de reclamîă și publicitate și taxa pentru afișaj în scop
de reclamă și publicitate pentru situațiile exceptate, potrivit art. 479 din Codul fiscal.
E. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art.21.(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă
activitate distractivă în comuna Turdaș are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezenta hotărâre,
denumit în continuare impozitul pe spectacole.
(2) Impozitul pe spectacole se plătește și se face venit la bugetul local al comunei Turdaș.
I.Calculul impozitului pe spectacole și scutiri
Art. 22.(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată
din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.
(2) Cota de impozit se calculează după cum urmează:
a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă,
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ
sau orice competiție sportivă internă sau internațională;
b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite
de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea
vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezenta hotărâre
au obligația de:
a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul cultura al Primăriei comunei
Turdaș, care îsi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și
în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc
tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului cultură al Primăriei comunei Turdaș documentele
justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

f) a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul
biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul
Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contrasemnate de
Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului.
(5) Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.
II Plata impozitului pe spectacole
Art. 23. (1) Impozitul pe spectacole se plăteste lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii
următoare celei în care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație la
compartimentul impozite și taxe al Primăriei comunei Turdaș, până la data stabilită pentru fiecare plată a
impozitului pe spectacole. Formatul declarației se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul
Finanțelor Publice si Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al
impozitului, depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului.
F. ALTE TAXE LOCALE.
Art. 24.(1) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de
500 lei și poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din
această valoare. Taxa se face venit la bugetul local.
(2) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deținute de consiliile locale, consiliul local stabilește o taxă de 32 lei.
Art.25.(1)Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului la mese sau în standuri organizate
pe domeniul public sau privat al comunei, se stabileşte o taxă de
1,5 lei /mp/zi.






(2) În cazul desfacerii unor astfel de produse din autovehicule se stabileşte o taxă după cum
urmează:
Autoturisme 10 lei/zi
Autocamioane 15 lei/zi
Remorci
12 lei/zi
Căruţe
5 lei/zi
Art.26. Pentru ocuparea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al comunei, cu
construcţii provizorii, se stabileşte o taxă de 1,0 lei /mp/an indiferent de perioada de ocupare.
Art.27. (1)Pentru deţinerea şi folosirea de vehicule lente se stabileşte o taxă anuală în sumă de 25
lei.
(2) Pentru vehiculele lente, aflate în patrimoniul persoanei fizice sau juridice la data de 01.01.2016 ,
taxele se plătesc pentru întreg anul fiscal.
(3) Pentru vehiculele lente dobândite în cursul anului proprietarul acestuia are obligatia să depună o
declarație la organul fiscal a Primăriei comunei Turdaș în termen de 30 de zile de la data
înmatriculării/înregistrării și datorează taxa începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
Art.28. (1) Pentru utilizarea căminelor culturale pentru evenimente –nunti, botezuri sau pomeni, se
stabileşte o taxă pentru fiecare manifestare ,după cum urmează:
- pentru nunţi la căminul cultural - Turdaș 400 lei,- Pricaz 500 lei, Spini 300 lei,
- pentru botezuri la căminul cultural - Turdaș 250 lei,- Pricaz 300 lei, Spini 250 lei,
- pentru pomeni la căminul cultural - Turdaș 50 lei,- Pricaz 50 lei, Spini 50 lei,

Pentru sălile mici ale Căminelor culturale se stabilește jumătate din prețul Căminelor culturale.
(2) Închiriere obiecte de inventar cămine culturale –
- 1 masă și 2 bănci - 5 lei;
- vesela -0,4 lei/tacâm;
Vesela spartă se plătește de 3 ori valoare de inventar.
Art.29. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999 cu modificările şi
completările ulterioare se stabilesc în cuantumul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.
G . DISPOZIŢII FINALE.
Art. 30. Anexele 1 –10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 31. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.
Art. 32. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Turdaș, Instituţiei Prefectului
– judeţul Hunedoara, Primarului comunei Turdaș, comprtiment impozite și taxe și se aduce la cunoștiință
publică prin afișare.
Art. 33. Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul și potrivit Legii contenciosului
administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Turdaş la 27 noiembrie 2015
Preşedinte de şedinţă,
Verejan Ioan

Contrasemnează,
Secretar,
Lihoacă Melanea

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis cu ..... voturi pentru, ... abţineri, ... voturi
împotrivă.

Anexa nr. 1 la PROIECT HCL nr. 38/2015

ÎNCADRAREA PE ZONE A LOCALITĂȚILOR COMUNEI TURDAȘ
ȘI STABILIREA RANGULUI LOCALITĂȚILOR COMUNEI TURDAȘ
(art.457 alin 6)

ZONA ÎN CADRUL LOCALITĂȚI
ZONA A – Satul Turdaș, Pricaz și Spini
ZONA B – Sat Rîpaș

STABILIREA RANGULUI LOCALITATILOR COMUNEI TURDAȘ
RANGUL IV- Satul Turdaș - reședința de comună
RANGUL V – Satele Pricaz, Spini și Rîpaș

Zona

în cadrul localităţii

A
B
C
D

Rangul localităţii
IV
V
1,10
1,05
1,05
1,0
1,00
0,95
0,95
0,90

Turdaş la 27 noiembrie 2015
Preşedinte de şedinţă,
Verejan Ioan

Contrasemnează,
Secretar,
Lihoacă Melanea

Anexa nr.2 la PROIECT HCL nr. 38/2015

T A B E L
privind nivelurile impozitului pe terenurile cu construcții din intravilan, în funcție
de zona și rangul localității.
(art.465 alin 2)

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016
Zona din cadrul localităţii
localităţi (lei/ha)

Nivelurile
0
10353
8597
6499
4447

A
B
C
D

I
8597
6499
4447
2113

impozitului/taxei,
II
7553
5269
3335
1763

III
6545
4447
2113
1230

pe
IV
889
711
534
348

ranguri
V
711
534
355
178

NOTĂ :Încadrarea pe zone și rangul localității sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la
prezenta hotărâre.

Turdaş la 27 noiembrie 2015
Preşedinte de şedinţă,
Verejan Ioan

Contrasemnează,
Secretar,
Lihoacă Melanea

de

Anexa nr.3 la PROIECT HCL Nr. 38/2015

T A B E L
privind nivelurile impozitului pe terenurile amplasate în intravilan
înregistrat la altă categorie de folosință decat cea de terenuri de construcții,
pentru suprafața ce depășește 400 mp.
(art 465 alin 4)
Nr
Zona
A
B
C
D
crt.
Categoria de folosință
( lei/ha) ( lei/ha) ( lei/ha) ( lei/ha)
1
Teren arabil
28
21
19
15
2
Pășune
21
19
15
13
3
Fâneață
21
19
15
13
4
Vie
46
35
28
19
5
Livadă
53
46
35
28
6
Pădure sau alt teren cu vegetație
28
21
19
15
forestieră
7
Teren cu ape
15
13
8
0
8
Drumuri și căi ferate
0
0
0
0
9
Teren neproductiv
0
0
0
0

I.

RANGUL LOCALITATILOR SI COEFICIENTII DE CORECTIE
Rangul localitatii
Localitatile
Coeficientul de corectie
IV
TURDAȘ
1,10
V
PRICAZ
1,00
V
SPINI
1,00
V
RÎPAȘ
1,00
Turdaş la 27 noiembrie 2015
Preşedinte de şedinţă,
Verejan Ioan

Contrasemnează,
Secretar,
Lihoacă Melanea

Anexa nr.4 la PROIECT HCL nr. 38/2015

T A B E L

Nr crt.
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Privind nivelurile impozitului pe terenurile amplasate
în extravilanul localităților
(art.465 alin 7)
Categoria de folosință
Impozit (lei)
Teren cu construcții
30
Teren arabil
50
Pășune
28
Fâneață
28
Vie pe rod, alta decât cea prevazută la nr.
50
crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
0
Livadă pe rod alta decât cea prevăzută la nr. 50
crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
0
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră,
15
cu execepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani și
0
pădure cu rol de protecție
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
5
piscicole
Teren cu amenajări piscicole
34
Drumuri și căi ferate
0
Teren neproductiv
0
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Anexa nr. 5 la PROIECT HCL nr. 38/2015

VEHICULE INREGISTRATE
Nr crt.
1.
1.1
1.2
2.

Vehicule cu capacitate cilindrica
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4.800 cm³
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4.800 cm³
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

Valoare impozit
lei/200 cm³
4
6
100 lei/an

Turdaş la 27 noiembrie 2015

Preşedinte de şedinţă,
Verejan Ioan

Contrasemnează,
Secretar,
Lihoacă Melanea

Anexa nr. 6 la PROIECT HCL nr. 38/2015

NIVELURILE TAXELOR EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Prevăzute de Legea nr. 117 / 1999, cu modificările şi completările ulterioare

Nr.
crt.

Extras din norma juridică

Nivelurile
ajustate
pentru
2016
- lei -

Capitolul I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de
instante, Ministerul Justitiei si Libertãtilor Cetãtenesti, Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii
prestate de unele institutii publice
Eliberarea de către organele adminstratie publice locale , în
2
exercitarea atribuţiilor lor sunt in drept sa certifice anumite situatii de
fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri pin
care se atestă un fapt sau o situaţie cu exceptia acelor acte pentru
care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare
2
Înregistrarea la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui
15
sau a sexului.
3.
Înregistrarea la cerere,în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
2
4.
Transcrierea la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor
de stare civilă întocmite de autorităţi străine.
2
5.
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare
2
civilă
6.
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate.
2
Capitolul III
Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii
permiselor de conducere
7
Taxa pentru obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule
6
din categoriile si subcategoriile A,A1, B, B1, si B+E
10. Taxa pentru obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule
28
din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E,
D1+E, Tb si TV
11. Taxe pentru examinarea persoanelor cãrora le-a fost anulat permisul 84
de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum
si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru
1.

obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si
pentru persoanele care nu au absolvit o scoalã de conducãtori de
autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E
Capitolul IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de
circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentã sau temporarã a autovehiculelor si x
remorcilor:
12. a) autovehicule si remorci cu masa totalã maximã autorizatã de pânã 60
la 3.500 kg inclusiv
c) autovehicule si remorci cu masa totalã maximã autorizatã mai
145
mare de 3.500 kg
13
Taxã de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si
9
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
14
Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si
414
remorcilor
Capitolul V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în
baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile si completãrile
ulterioare
.

15

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu
modificãrile si completãrile ulterioare, cu exceptia celor pentru
terenurile agricole si forestiere

15
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Anexa nr. 7 la PROIECT HCL nr. 38/2015
CLĂDIRI PENTRU CARE SE APLICĂ SCUTIREA SAU REDUCEREA
IMPOZITULUI /TAXEI PE CLĂDIRI
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memoriale;
b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice,
amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate;
c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații
neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
d) clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop
lucrativ;
e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține
afectațiunea de interes public;
f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din
România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care
proprietarul menține afectațiunea de interes public;
g) clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr.
114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație
de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994
privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările
ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al
acesteia;
h) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu
1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
i) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. ,,b” și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
j) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale
căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate
din indemnizație de somaj sau ajutor social;
k) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor
scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul
ajutorului de stat;
l) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție
pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului - verbal de recepție la terminarea
lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz,
în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;
m) clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri
de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor, cu modificările și completările
ulterioare;
n) clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni
în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui
în care este îndeplinitã această condiție.
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Anexa nr. 8 la PROIECT HCL nr. 38/2015

TERENURI

PENTRU CARE SE APLICĂ SCUTIREA SAU REDUCEREA
IMPOZITULUI /TAXEI PE TEREN

a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații
neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
b) terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără
scop lucrativ;
c) terenurile apartinând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără
scop lucrativ;
d) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
e) suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
f) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici
decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de somaj sau ajutor
social;
g) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor
scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul
ajutorului de stat;
h) terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadã de 5 ani ulteriori celui în
care proprietarul efectueazã întăbularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;
i) suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate;
j) terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice și în zonele
protejate;
k) suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a
efectuării cercetărilor.
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele
justificative.
Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o duratã de cel mult 6 luni
în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor
celui în care este îndeplinită această condiție.
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Anexa nr. 9 la PROIECT HCL nr. 38/2015

MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU CARE SE APROBĂ
SCUTIREA/REDUCEREA
IMPOZITULUI

(1) Impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul
agricol se reduce cu 50%.
(2) Reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate
efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (1), se aplică începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
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Anexa nr. 10 la PROIECT HCL nr. 38/2015

Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor următoarele:
a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de
proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau partial, aceste lucrări pe cheltuială
proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor
istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism
întocmite potrivit legii;
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