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ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

Proiect de Hotărâre Nr. 36/2020.- 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa  ordinară din data de ____ decembrie 2020.- 

  

 

Având   în vedere: 

− referatul de aprobare nr.36/10.12.2020 al primarului comunei Căpleni, 

− raportul nr.19/11.12.2020 al compartimentului financiar contabil,taxe și impozite locale, resurse 

umane și achiziții publice 

−  avizul comisiei de specialitate al consiliului local - buget-finanţe,  

  

 În conformitate cu prevederile: 

- art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.1, art.2 alin.(1) lit.h), art.453 și următoarele din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Căpleni nr._8_/ 28 aprilie 2020 privind indexarea impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2021 

- Respectând dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată 

 În temeiul prevederilor art.87 alin.(3), art.129 alin.(2) lit.”b”, art.129  alin.(4) lit.”c”,   art.139 alin.(3) 

lit.”c”și art. 196 alin.(1) lit.”a” din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.-1. - Se aprobă delimitarea zonelor în intravilanul și extravilanul comunei Căpleni astfel: 

Comuna Căpleni este de rangul IV, conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificările şi completările ulterioare, 

Delimitarea din intravilan:  

-Zona A: de la nr. casă 87 până la 102, respectiv 753 până la 760, inclusiv şi nr.178, 618, 619, 491.  

-Zona B: celelalte terenuri 

Delimitarea din extravilan: 

 - Zona A: terenurile situate între localitate și râul Crasna 

 - Zona B: terenurile situate peste râul Crasna 

 

Art.-2.- Se aprobă valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și 

amenzile aplicabile în comuna Căpleni, începând cu anul 2021, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr.1 la 

prezenta. 
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Art.-3. - Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale 

anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare, în perioada de 

valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosintă. 

Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit 

reglementărilor legale în vigoare. 

 

Art.-4. - Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi buget local de către 

contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la 

primul termen de plată. 

 

Art.-5. - În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2021 a 

impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o 

bonificaţie în cuantum de 10%, cu excepția art.4. 

În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2021 a 

impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o 

bonificaţie în cuantum de  10%, cu excepția art.4. 

 

Art.-6. - Se aprobă regulamentul privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale de scutire sau reducere la 

plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru persoanele fizice cu venituri mici, astfel cum este 

redat în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

 

Art.-7. - Se aprobă lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor din comuna Căpleni, pentru impozitele şi 

taxele datorate de aceştia în anul 2021, astfel cum este redată în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 

   

Art.-8.- Anexele 1, 2, 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art.-9. - Se aplică prevederile TITLULUI VII Colectarea creantelor fiscale - CAPITOLUL III Dobanzi, 

penalitati de intarziere si penalitati de nedeclarare, Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

Art.-10.-Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021. 

 

Art.-11.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Căpleni,  

Compartimentul financiar contabil,taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publicedin cadrul 

aparatului de specialitate al primarului. 

 

Art.-12.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Căpleni în termenul  

prevăzut de lege, Primarului comunei Căpleni, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Compartimentului 

financiar-contabil,  taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 

                 

  Inițiator                                                      Avizat                                  

 Megyeri Tamas Robert              Csizmar Erika                   

          Primarul comunei Căpleni                   secretar general 
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Anexa nr. 1. 

 

 

  

TABLOUL  

CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE  

ŞI AMENZILE, STABILITE ÎN SUME FIXE  

SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2021 

Impozite si taxe locale  

  

                                                                    I. Dispozitii generale                                        

                          

 

 Art. 453.– Definiții 

În înţelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă; 

b) clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori 

de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, 

produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia 

sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite; 

c) clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, 

magazii, depozite, garaje şi altele asemenea; 

d) clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; 

e) clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 

f) clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu 

dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 

g) nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-

teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de 

proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală şi urbană şi 

reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, 

a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire; 

h) rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform legii; 

h1) terenul aferent cladirii de domiciliu - terenul proprietatii identificat prin adresa acestuia, individualizata 

prin denumire proprie a strazii si numarul postal atribuit de la adresa de domiciliu; 

i) zone din cadrul localităţii - zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul 

localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, 

conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice 

cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului. 

  

 Art. 454. - Impozite și taxe locale 

 

Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:                

   a) impozitul pe cladiri și taxa pe clădiri;                                                      

   b) impozitul pe teren și taxa pe teren;                                                        

   c) impozitul pe mijloacelor de transport;                                      

   d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;         

   e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;               

   f) impozitul pe spectacole;                                                                                                              

   g) taxele speciale;                                                             

   h) alte taxe locale. 
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II. Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri 

 

 Art. 455. - Reguli generale 

(1)Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in  Romania datoreaza anual impozit pentru acea 

cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit. 

(2)Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de 

drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de 

administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. In cazul transmiterii 

ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa se 

datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public. 

(3) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe cladiri,precum si taxa pe cladiri 

prevazuta la alin.(2) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este 

amplasata cladirea. 

(4) In cazul cladirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce 

se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se stabileste proportional cu numarul de luni pentru 

care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. Pentru fractiunile mai mici de 

o luna, taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile din luna respectiva. 

(41) In cazul cladirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce 

se refera la perioade mai mici de o luna, taxa pe cladiri se datoreaza proportional cu numarul de zile sau de 

ore prevazute in contract. 

 Art. 457. - Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale  aflate în proprietatea persoanelor fizice  

(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri 

se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a cladirii.  

(2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite 

desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in 

lei/m2, din tabelul urmator:respunzatoare, exprimata in lei/m2, din tabelul urmator:  

Tipul cladirii Valoarea impozabila 

- lei/mp- 

 Cladire cu instalatie 

electrica, de apa, de 

canalizare si de    

incalzire 

( conditii cumulative)  

Cladire fara  instalatie 

electrica, de apa, de 

canalizare si de incalzire        

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu 

pereti exteriori din caramida arsa sau din 

orice alte materiale rezultate in urma unui 

tratament termic si/sau chimic                                 

1085,75 651,45 

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, 

din   piatra naturala, din caramida nearsa, 

din valatuci sau din orice alte materiale 

nesupuse  unui tratament termic si/sau 

chimic                    

325,72 217,15 

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat 

sau cu pereti exteriori din caramida arsa 

sau din orice alte materiale rezultate in 

urma unui tratament termic si/sau chimic                             

217,15 190 

 

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din 

lemn, din piatra naturala, din caramida 

nearsa, din valatuci sau din orice alte 

135,72 81,43 
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materiale nesupuse  unui tratament termic 

si/sau chimic                 

E. In cazul contribuabilului care detine la     

aceeasi adresa incaperi amplasate la 

subsol, la demisol si/sau la mansarda, 

utilizate ca locuinta, in oricare dintre 

tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 

75% din suma care s-

ar aplica cladirii    

75% din suma care s-ar 

aplica cladirii        

F. In cazul contribuabilului care detine la 

aceeasi adresa incaperi amplasate la 

subsol, la demisol si/sau la mansarda, 

utilizate in alte   scopuri decat cel de 

locuinta, in oricare dintre tipurile de 

cladiri prevazute la lit. A-D 

50% din suma care s-

ar aplica cladirii    

50% din suma care s-ar 

aplica cladirii        

 

(3) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a 

cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin. (2) valoarea impozabila  corespunzătoare materialului cu 

ponderea cea mai mare.  

(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor 

nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptand 

suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si teraselor neacoperite.  

(5) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci 

suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un 

coeficient de transformare de 1,4.  

(6) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata 

cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corectie corespunzator, 

prevazut in tabelul urmator:  

Zona in cadrul 

localitatii 

Rangul localitatii 

IV 

A 1,10 

B 1,05 

 

Rangul localităţii este IV, conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificările şi completările ulterioare, 

(7) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de 

corectie prevazut la alin. (6) se reduce cu 0,10.  

(8) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se reduce in functie 

de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:  

a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

referinta;  

b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referinta;  

c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referinta.  

 Art. 458. - Calculul impozitului pe clădirile  nerezidenţiale  aflate în proprietatea persoanelor 

fizice  

(1) Pentru cladirile nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza 

prin aplicarea unei cote de 0,2%  asupra valorii care poate fi:  

a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinta; depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta 
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b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului 

de referinta;  

c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor 

dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.  

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din 

domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 

impozabile a cladirii. 

(3) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (1), impozitul se 

calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.   

 Art. 459. - Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea 

persoanelor fizice  

(1) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin 

insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art. 457 cu impozitul 

determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform art. 458.  

(2) In cazul in care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate 

economica, impozitul se calculează conform art. 457.  

 

 Art. 460. - Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice  

(1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe 

cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1%  asupra valorii impozabile a cladirii.  

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe 

cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii.  

(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru 

activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra 

valorii impozabile a cladirii.  

(4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina 

prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul calculat pentru 

suprafata folosita in scop nerezidential . 

(5) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii 

intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la 

data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta  

(6) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori 

anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%. 

 

 Art. 461- Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor 

(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la 

data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să 

depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen 

de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului 

următor. 

 

III. Impozitul pe teren si taxa pe teren 

  

 Art. 463. - Reguli generale 

(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, 

exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. 

(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de 

drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 

administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii 
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ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra terenului, taxa 

se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 

(3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută 

la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat 

terenul.  

(4) In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce 

se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se stabileste proportional cu numarul de luni pentru 

care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. Pentru fractiunile mai mici de 

o luna, taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile din luna respectiva. 

(41) In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta 

ce se refera la perioade mai mici de o luna, taxa pe teren se datoreaza proportional cu numarul de zile sau de 

ore prevazute in contract. 

 

 Art. 465.- Calculul impozitului/taxei pe teren  

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este 

amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.  

(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta 

terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in 

hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel: 

  

Zona in cadrul 

localitatii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe rangul 

localitatii  

– lei/ha- 

IV 

A 977,17 

B 868,60 

 

Comuna Capleni  este localitate de rangul IV conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta 

decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei 

terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste 

cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5). 

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

exprimate in lei pe hectar: 

 

Nr.crt. Zona/cat folosinta A B 

1 Teren arabil 30,39 22,79 

2 Păşune 22,79 20,63 

3 Fâneaţă 22,79 20,63 

4 Vie 49,94 38 

5 Livadă 57,54 49,94 

6 

Pădure sau alt teren cu 

vegetatie forestieră 30,39 22,79 

7 Teren cu ape 16,29 14,11 
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8 Drumuri şi căi ferate 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 

 

 

Comuna Capleni  este localitate de rangul IV, conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

(5) Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren amplasat în extravilan 

In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 

terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în  următorul tabel, înmulțită cu 

coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art.457 alin.(6): 

Nr. 

Crt. 

                       

Categoria de folosinţă 

 

Impozit -lei- 

1 Teren cu construcţii 23,88 

2 Arabil 45,60 

3 Păşune 21,71 

4 Fâneaţă 21,71 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 

nr. crt. 5.1 52,11 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută 

la nr. crt.6.1 52,11 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod  

0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră, cu excepţia celui prevăzut la 

nr. crt. 7.1 8,68 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi 

pădure cu rol de protecţie 

0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 

amenajări piscicole 1,08 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 28,22 

9 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

 

Comuna Capleni  este localitate de rangul IV conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

IV. Impozitul pe mijloacele de transport 

 

 Art. 468. - Reguli generale                                                                                                                                                              

(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în 

România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul 

capitol se prevede altfel. 

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat 

sau înregistrat în România. 

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde 

persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. 
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(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.  

 

 Art. 470.- Calculul impozitului 

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform 

celor prevăzute în prezentul capitol. 

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în 

funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta 

cu suma corespunzătoare din tabelul următor:  

Nr. crt. Mijloace de transport cu tractiune mecanica  Lei/200 cm3  sau 

fractiune din aceasta 

I. Vehicule inmatriculate ( lei/200 cm3  sau fractiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3, inclusiv  

8,68 

2 Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea 

cilindrica de peste 1.600 cm3  

9,77 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 

2.000 cm3 inclusiv  

19,54 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 

2.600 cm3 inclusiv  

78,17 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 

3.000 cm3 inclusiv  

156,34 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3  314,87 

7 Autobuze, autocare, microbuze 26,05 

8 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima 

autorizata de pana la 12 tone, inclusiv  

32,57 

9 Tractoare inmatriculate 19,54 

II. Vehicule inregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrica Lei/200 cm3  

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3  4,34 

1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 6,51 

2 Vehicule fara capacitate cilindrica  evidentiata  81,43 

 

(3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu  60%, conform hotararii consiliului local.  

(4) In cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele 

respective.  

(5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, 

impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:  
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Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa  

 

 

Impozitul (in lei/an) 

 

Ax(e) motor 

(oare) cu sistem 

de suspensie  

pneumatica sau  

echivalentele  

recunoscute  

Alte 

sisteme  de 

suspensie  pentru 

axele motoare 

 

I Doua axe 

 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone  0 154,17 

 2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone  154,17 428,87 

 3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone  428,87 602,59 

 4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone  602,59 1364,78 

 5 Masa de cel putin 18 tone 605,7 1364,78 

II 3 axe 

 1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone  154,17 269,26 

 2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone  269,26 552,64 

 3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone  552,64 717,67 

 4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone  717,67 1106,37 

 5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone  1106,37 1718,73 

 6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone  1106,37 1718,73 

 7 Masa de cel putin 26 tone 1106,37 1718,73 

III 4 axe 

 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 717,67 727,45 

 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 727,45 1135,69 

 3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1135,69 1803,42 

 4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1803,42 2675,28 

 5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1803,42 2675,28 

 6 Masa de cel putin 32 tone 1803,42 2675,28 

 

(6) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu 

masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal 

cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:  

 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa  

Impozitul (in lei/an) 
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Ax(e) motor 

(oare) cu sistem 

de suspensie  

pneumatica sau  

echivalentele  

recunoscute  

Alte 

sisteme  de 

suspensie  pentru 

axele motoare 

 

I 2+1 axe 

 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone  0 0 

 2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone  0 0 

 3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone  0 69,48 

 4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone  69,48 159,6 

 5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone  159,6 373,49 

 6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone  373,49 483,16 

 7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone  483,16 871,85 

 8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone  871,85 1528,72 

 9 Masa de cel putin 28 tone 871,85 1528,72 

II 2+2 axe 

 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone  149,82 348,52 

 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone  348,52 573,27 

 3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone  573,27 841,45 

 4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone  841,45 1016,25 

 5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone  1016,25 1668,79 

 6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone  1668,79 2315,89 

 7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone  2315,89 3516,,73 

 8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone  2315,89 3516,73 

 9 Masa de cel putin 38 tone 2315,89 3516,73 

III 2+3 axe 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone  1843,59 2565,61 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone  2565,61 3486,33 

 3 Masa de cel putin 40 tone 2565,61 3486,33 

IV 3+2 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1628,62 2261,6 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2261,6 3128,03 

 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3128,03 4627,46 

 4 Masa de cel putin 44 tone 3128,03 4627,46 

V 3+3 axe 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 926,13 1120,49 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1120,49 1674,22 
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 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1674,22 2664,42 

 4 Masa de cel putin 44 tone 1674,22 2664,42 

 

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

prevazuta la alin. precedent, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din 

tabelul urmator: 

 

Masa totala maxima autorizata 

 

Impozit 

- lei -  

a. Pana la 1 tona, inclusiv 9,77 

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 36,91 

c. Peste 3 tona, dar nu mai mult de 5 tone 56,46 

d. Peste 5 tone 69,48 

 

(8) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 

corespunzatoare din tabelul urmator: 

 

Mijlocul de transport pe apa 

 

Impozit 

- lei -  

1. Luntre, barci fara motor, folosite 

pentru pescuit si uz personal  

22,79 

 2. Barci fara motor, folosite in alte 

scopuri 

60,80 

3. Barci cu motor 228 

4. Nave de sport si agrement 542,87 

5. Scutere de apa 228 

6. Remorchere si impingatoare: X 

a) pana la 500 CP, inclusiv 606,93 

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, 

inclusiv 

986,94 

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, 

inclusiv 

1517,87 

d) peste 4000 CP 2428,82 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau 

fractiune din acesta  

197,60 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de incarcare pana la 

1500 de tone, inclusiv  

197,60 

b) cu capacitatea de incarcare de peste 

1500 de tone si pana la 3000 de tone, 

inclusiv  

304,01 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 

3000 de tone  

532,02 
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(9) In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de 

transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt 

document similar.  

 

 Art. 471.- Declararea si datorarea impozitului pe mijloacele de transport  

(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine dreptul de 

proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31 decembrie a 

anului fiscal anterior.  

(2) In cazul dobandirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la 

organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa 

caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu 

data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii mijlocului de transport. 

(3) In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are 

obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, 

sediul sau punctul de lucru, dupa caz, si datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 

ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania." 

(4) In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligatia sa depuna o declaratie 

la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa 

caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, si inceteaza sa datoreze impozitul incepand cu data de 1 

ianuarie a anului urmator.  

(5) In cazul oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv 

schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei 

fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a carei raza teritoriala isi are 

domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenita, si datoreaza 

impozitul pe mijloacele de transport stabilit in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.  

Plata impozitului  

 Art. 472. - Plata impozitului 

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 

septembrie inclusiv.  

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

contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de  10%, stabilita 

prin hotarare a consiliului local.  

(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane 

fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care 

contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat 

bugetului local al aceleiasi unitati administrativ- teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul 

de transport cumulat al acestora.  

 

V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

 

 Art. 473. - Reguli generale  

Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, un aviz sau o autorizatie mentionata in prezentul capitol 

trebuie sa plateasca o taxa la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale inainte 

de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.  

 

 Art. 474 . - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a 

altor avize și autorizații  
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(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egala cu suma stabilita conform tabelului urmator: 

 

 

 

 

Suprafata pentru care se obtine certificatul 

de urbanism  

 

- lei - 

 

Până la 150 mp inclusiv 3,25 

Între 151 şi 250 mp inclusiv 3,80 

Între 251 şi 500 mp inclusiv 4,88 

Între 501 şi 750 mp inclusiv  6,51 

Între 751 şi 1.000 mp inclusiv 7,60 

Peste 1.000 mp 7,60+0,005 lei/mp pentru 

fiecare mp care depăşeşte 

1.000 mp. 

 

 

 

(2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.  

(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de 

catre primar se stabileste de consiliul local in suma de 16,29 lei. 

(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa este 

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

(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele mentionate la alin. (4) 

este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente.  

Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizatiei initiale.  

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% 

din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate.  

(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a 

terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, 

petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de prospectiune si explorare si se calculeaza 

prin inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje si 

excavari cu o valoare de 10,86 lei.  
(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii 

unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata 

a lucrarilor de organizare de santier.  

(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este 

egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.  

(10) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si 

panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice este de 8,68 lei, pentru fiecare metru 

patrat de suprafata ocupata de constructie.  

(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de 

apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul 

local si este de 14,11 lei, pentru fiecare racord.  

(12) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliile 

locale in suma de 9, 77 lei.  
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 Art. 475. - Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati  

(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este de 16,29 

lei.  

(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator se stabileste de consiliul local si este de 10, 86 lei, 

respectiv taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileste de 

catre consiliul local si este de 43,43  lei. 

(3) Persoanele a caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte 

activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si distractive, potrivit Clasificarii activitatilor 

din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 

337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, datoreaza bugetului 

local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ-teritoriala se desfasoara 

activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea acestor activitati, in 

functie de suprafata aferenta activitatilor respective, in suma de: 

 a)  108,57 lei, pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv; 

 b)  542,87 lei, pentru o suprafata mai mare de 500 m2.  

(4) Nivelul taxei prevazute la alin. (3) se stabileste prin hotarare a consiliului local.  

(5) Autorizatia privind desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (3), in cazul in care persoana indeplineste 

conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla sediul sau 

punctul de lucru." 

 

 

VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

 

 Art. 477. - Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate 

(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau 

a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu 

excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi 

audiovizuale. 

(2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului 

articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia 

naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, 

precum şi prin radio, televiziune şi internet. 

(3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, 

se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de 

reclamă şi publicitate. 

(4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea 

serviciilor de reclamă şi publicitate. 

(5) Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind de 3%. 

(6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută 

pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 

(7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta la alin. (1) se declara si se plateste de catre 

prestatorul serviciului de reclama si publicitate la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare 

celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate. 

  

 Art. 478 - Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu 

excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către 

doc:1070033702/5
doc:1070033702/5
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bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, 

afişajul sau structura de afişaj respectivă. La nivelul municipiului Bucureşti, această taxă revine bugetului 

local al sectorului în raza căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. 

(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului 

de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma 

stabilită de consiliul local, astfel: 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de  34,74 

lei, 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma 

este de  24,96 lei. 

(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau 

fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate. 

(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 

31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi 

buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral 

până la primul termen de plată. 

(5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o 

declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile 

de la data amplasării structurii de afişaj.  

 

VII. Impozitul pe spectacole 

 

 Art. 480. - Reguli generale  

(1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva 

in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, denumit in continuare impozitul pe 

spectacole.  

(2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc 

manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.  

 

 Art. 481. - Calculul impozitului  

(1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea 

biletelor de intrare si a abonamentelor. 

(2) Consiliile locale hotarasc cota de impozit dupa cum urmeaza:  

a) 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, 

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau 

internationala;  

b) 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).  

(3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia 

de:  

a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii 

administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;  

b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si in orice 

alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;  

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depasesc tarifele 

precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;  

d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;  

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, 

documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;  

f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor 

de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor 

Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii si 

Ministerul Tineretului si Sportului.  
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 Art. 483. - Plata impozitului  

(1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut 

loc spectacolul.  

(2) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la 

compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare 

plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de 

Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

(3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, 

depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului. 

 

 

VIII. Taxe speciale 

 

  

 Art. 484.- Taxe speciale 

(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi 

pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. 

(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot 

adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite 

de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al 

acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a 

acestui tip de serviciu.  

 

  

IX. Alte taxe locale 

  

 

 Art.486. - Alte taxe locale 

(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot institui 

taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 

monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. 

(2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate 

obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, 

precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător. 

(3) Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de 

autorităţile deliberative interesate. 

(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 542,87 lei şi poate 

fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare. Taxa 

se face venit la bugetul local. 

(5) Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau 

a monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie se stabileşte în sumă de 14,11 lei/zi. 

(6) Taxa de închiriere a terenurilor domeniu public cu ocazia  evenimentelor se stabileşte în cuantum  de 

54,29 lei/autorizaţie/zi pe o suprafaţă de până la 10 mp, sumă ce se achită înaintea evenimentului.  

(7) Taxa pentru  pază se stabileşte în suma de : 

 52,11 lei/ casă/an pentru persoane fizice  

 86,86 lei/locul de desfăşurare a activităţii/an pentru persoanele juridice  

Scutire: membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 
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(8) Taxă pentru închirierea căminului cultural   se stabileşte astfel: 

− 162,86 lei /zi+ regie 

− sunt scutiţi de achitarea taxei cei care îşi aniversează 50 de ani de la încheierea căsătoriei 

 

 

(9) Taxa de închiriere a veselei se stabileşte la 1,08 lei/persoană. 

 Se interzice scoaterea veselei din incinta căminului cultural. 

(10) Taxă pentru PSI 

10,86 lei/casă/an 

Scutire: membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

(11) Taxă pentru închirierea Sălii de sport 

în lunile mai, iunie, iulie august 43,43 lei/oră, în rest 86,86 lei/oră  

în lunile mai, iunie, iulie august 38,00 lei/oră/abonament, în rest 76,00 lei/oră/abonament ( nu mai puțin 

de 4 ori/lună) 

Scutiți echipele sportive locale înscrise în campionatul județean 4 antrenamente/săptămână 

(12) Taxă pentru închirierea utilajului multifuncţional: 108,57 lei/oră (de la ieșirea utilajului din incinta 

primăriei până la întoarcere) 

(13) Taxă pentru închirierea spaţiului locativ de la etajul Dispensarului medical: 54,29 lei/zi/cameră 

(14) Taxă de închiriere centrală telefonică către SNTC Romtelecom: echivalent în lei a 0,52 euro/mp/lună 

(15) Taxă multiplicare/transmitere fax documente: 0,54 lei/pagină A4 

       1,08 lei/pagină A3  

(16) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren 

cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.  

(17) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

(18) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (18) se adoptă prin hotărâre a 

consiliului local. 

(19) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (19) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local 

conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale. 

(20) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (20) au caracter individual.  

 

X. Alte dispoziții comune 

 

 Art. 490. - Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale 

(1)Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile 

pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor 

aferente. 

 Art. 491. - Indexarea impozitelor şi taxelor locale 

(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este 

stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de 

către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale 

ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal 

următor.   

Art. 493. Sancțiuni 

alin.(2) a. Cuantumul amenzii pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 

alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 

471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. 

(2) se stabilește în cuantum de 76,00 lei. 

b. Cuantumul amenzii pentru nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), 

alin. (10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5) si alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), (4), 
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(5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. (2)  se stabilește 

în cuantum de 302,92 lei.  

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a 

abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole se sanctioneaza cu amenda de la 352,87 lei la 1713,30 lei.  

  

 

XI.Dispoziții finale 

 

 Art. 494. - Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale 

(1) Impozitele şi taxele locale, majorările de întârziere, precum şi amenzile aferente acestora constituie 

integral venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

(2) Impozitul pe clădiri, precum şi amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unităţii 

administrativ-teritoriale în raza căreia este situată clădirea respectivă. 

(3) Impozitul pe teren, precum şi amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unităţii 

administrativ-teritoriale în raza căreia este situat terenul respectiv. 

(4) Cu excepţiile prevăzute la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport, majorările de întârziere, precum şi 

amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia 

trebuie înmatriculat sau înregistrat mijlocul de transport respectiv. 

(5) Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport stabilit în concordanţă cu prevederile art. 470 

alin. (5) şi (6), majorările de întârziere, precum şi amenzile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrări de 

întreţinere, modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor locale şi judeţene, din care 60% constituie 

venituri la bugetul local şi 40% constituie venituri la bugetul judeţean.  

(6) Taxele locale prevazute la cap. V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor 

administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre 

presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 

50% la bugetul local al comunelor si de 50% la bugetul local al judetului. 

(7) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, precum şi amenzile aferente constituie venituri la 

bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat afişajul, panoul sau structura pentru afişajul 

în scop de reclamă şi publicitate. 

(8) Impozitul pe spectacole, precum şi amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al unităţii 

administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă. 

(9) Celelalte taxe locale prevăzute la art. 486, precum şi amenzile aferente constituie venituri la bugetul local 

al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv ori unde trebuie 

înmatriculat vehiculul lent. 

(10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din: 

a) majorările pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale; 

b) taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege; 

c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu 

difuzarea timbrelor fiscale. 

(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) şi c) se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu 

normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice.  

(12) În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de 

specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente 

cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, 

iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice 

comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice 

comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 

precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunurile impozabile sau 

taxabile, după caz, ori la persoanele care au calitatea de contribuabil au obligaţia furnizării acestora fără plată, 

în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.  
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  Inițiator                                                      Avizat                                  

 Megyeri Tamas Robert              Csizmar Erika                   

          Primarul comunei Căpleni                   secretar general 

 

 

Anexa nr.2 

 

Regulament  

privind procedurile de acordare de facilități fiscale de scutire sau reducere  

la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri mici 

 

Art.1.Persoanele fizice cu venituri mici, care pot beneficia de facilităti fiscale de reducere sau scutire la plata 

impozitului pe clădiri şi teren, pentru proprietatea situată la adresa de domiciliu, pe bază de cerere sunt : 

a. persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara;  

b. persoanele fizice ale caror venituri lunare consta in exclusivitate din îndemnizatie de somaj sau ajutor 

social. 

Art.2. Persoanele fizice enumerate la art.1 pot beneficia de următoarele facilităti fiscale: 

- scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în procent de 100% în cazul unor venituri 

nete totale pe proprietate mai mici de limita stabilită pentru venitul minim garantat; 

- reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în cazul unor venituri nete totale pe 

proprietate situate între venitul minim garantat şi salariul minim brut pe tară; 

Scutirea sau reducerea la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren se acorda numai pentru cladirea 

sau terenul situate la adresa de domiciliu a solicitantului, doar atâta timp cât exista conditiile de la art.1 din 

prezenta. 

Se calculeaza veniturile tuturor persoanelor care locuiesc impreuna cu solicitantul facilitatilor fiscale de 

scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. 

Art. 3. Înlesnirile la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren se acordă numai pe bază de cerere 

scrisă pentru acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local. 

Cererea de acordare a facilitătii fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului 

pe teren va cuprinde : 

a. elementele de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data şi locul nasterii, numele şi prenumele 

parintilor, adresa de domiciliu, seria şi numarul actului de identitate, emitentul şi data emiterii, cod numeric 

personal, etc.); 

b. sumele datorate sau neachitate la bugetul local, constând în impozit pe clădiri şi impozit pe teren, inclusiv 

majorarile de întârziere, dobânzile şi penalitatile datorate pentru neplata la termen ; 

c. perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum şi data scadentei acestora ; 

d. natura facilitătii fiscale solicitate şi o succinta prezentare a cauzelor ce au dus la imposibilitatea de plata a 

debitelor pentru care se solicita înlesnirea; 

Art. 4. Cererea de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, împreuna cu 

documentele prevazute la alin. 2 se constituie într-un dosar care se depune de catre debitor la Compartimentul 

financiar-contabil şi activităţi publice ( CFCAP ), din cadrul Primariei comunei Căpleni. 

Documentele necesare scutirii sau reducerii de impozit pe clădiri sau teren sunt : 

a. acte autentice, sau copii autentificate dupa acestea, ce fac dovada proprietatii (contract de vânzare-

cumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, extras de carte funciara având o vechime mai mica de 

30 de zile , etc.) ; 

b. copie dupa actul de identitate ; 

c. declaratie pe proprie raspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului din Legea nr.416/2001 ; 

d. cupon de pensii(daca este cazul) ; 

e. orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii. 

Art. 5. Dosarul solicitantului va cuprinde în mod obligatoriu, pe lânga actele si documentele enumerate mai 

sus, şi următoarele : 
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- rezultatele anchetei sociale efectuate de Compartimentul  de autoritate tutelara din cadru Primariei comunei 

Căpleni privind situatia sociala a solicitantului; 

- nota de constatare întocmita de consilierii de la CFCAP cu ocazia depunerii cererii şi a verificarii dosarului 

prin care se solicita facilitatea fiscala ; 

- orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de respingere sau de modificare şi 

completare a cererii ; 

- propunerea de solutionare a cererii de acordare a facilitătii fiscale, elaborată de Compartimentul impozite şi 

taxe locale şi activităţi publice din cadrul Primariei comunei Căpleni. 

Art. 6. Dosarul complet se înainteaza primarului comunei, care va întocmi propuneri de aprobare sau de 

respingere a cererii de scutire sau de reducere la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren. 

Propunerile vor fi înaintate consiliului local pentru dezbatere, aprobare sau respingere, potrivit 

reglementarilor legale. 

Art. 7.Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a facilitătii fiscale de scutire sau 

reducere la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren, este de 30 de zile de la data înregistrarii 

cererii la  CFCAP  din cadrul Primariei comunei Căpleni. 

Art. 8. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren aferente anului fiscal 

2016, pot fi solicitate şi acordate atât înaintea executarii silite a debitului, cât şi în timpul efectuarii acestuia. 

Art. 9. Executarea silita nu va fi pornita sau va fi suspendata, dupa caz, pentru creantele bugetelor locale de 

natura impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru care au fost stabilite reduceri sau scutiri la 

plata prin hotarâri ale consiliului local, de la data comunicarii acestor hotarâri. 

Art. 10. Dosarul privind cererea de acordare a facilitătii fiscale de scutire sau de reducere la plata impozitelor 

pe cladire şi teren, se claseaza daca acesta nu poate fi întocmit în mod complet, respectiv daca nu cuprinde 

toate elementele prevazute la art. 2, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: refuzul de a pune la 

dispozitie organelor de control informatiile solicitate, neprezentarea tuturor documentelor solicitate de 

compartimentul de specialitate in vederea definitivarii dosarului, etc. 

Clasarea şi motivele acesteia vor fi comunicate în scris solicitantului in termen de 10 zile de la clasarea 

dosarului. 

Art.11. Facilitătile fiscale prevazute de prezentul regulament se pot acorda persoanelor solicitante, 

îndreptatite, numai pentru proprietatea (clădire şi teren aferent sau cote parti din acestea) situata la adresa de 

domiciliu a contribuabilului. 

Art.12. De facilitătile fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, 

beneficiaza persoanele fizice solicitante, începând cu data de întâi a lunii următoare aprobarii cererii prin 

hotarâre a consiliului local, pâna la sfârsitul anului fiscal, cu conditia achitarii debitelor restante pe anii 

anteriori şi a majorarilor de întârziere, dobânzilor şi penalitătilor aferente acestora. 

Art.13. Persoanele fizice cu venituri mici care beneficiaza de facilitatii fiscale de scutire sau reducere au 

obligatia sa declare orice modificare a situatiei veniturilor lor, in termen de 30 de zile de la aparitie . 

Prevederile prezentului Regulament se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare aprobarii prin 

hotarare a consiliului local a cererii de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau reducere. 

Facilitatea fiscala acordata va opera pe perioada existentei conditiilor pentru care s-au acordat, urmand a se 

anula incepand cu data de intai a lunii urmatoare modificarii acestora. 

 

 

       Inițiator                                                      Avizat                                  

     Megyeri Tamas Robert              Csizmar Erika                   

            Primarul comunei Căpleni                   secretar general 
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Anexa nr.3 

 

LISTA FACILITĂȚILOR FISCALE ACORDATE CONTRIBUABILILOR DIN COMUNA 

CĂPLENI PENTRU IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE DATORATE DE ACEȘTIA ÎN ANUL 

2021 

 

II. IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TAXA PE CLADIRI 

 

ART. 456. - Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu 

excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie 

cu persoane juridice de drept public; 

b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, 

după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a 

întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 

social şi cultural; 

d) cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial, 

asociatiilor religioase si componentelor locale ale acestora, precum si casele parohiale, cu exceptia incaperilor 

folosite pentru activitati economice; 

e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 

f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să 

funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice 

care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau 

studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează 

potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu 

excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de 

incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de 

îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele 

afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt 

folosite pentru activităţi economice; 

k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi 

care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte 

activităţi economice; 

l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 

m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de 

fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în 

materia ajutorului de stat; 
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o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule 

pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi 

economice; 

p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea 

meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor 

celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;  

q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor 

nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s) cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial, 

asociatiilor religioase si componentelor locale ale acestora, precum si casele parohiale, cu exceptia incaperilor 

folosite pentru activitati economice; 

t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor 

cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu 

statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă 

de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 

economice; 

v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării 

arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale 

Notariale; 

w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.  

x) cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial, 

asociatiilor religioase si componentelor locale ale acestora, precum si casele parohiale, cu exceptia incaperilor 

folosite pentru activitati economice; 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru 

următoarele 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 protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone 

de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate; 

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi 

sociale ca furnizori de servicii sociale; 

d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 

e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind 

retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de 

interes public;  

g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind 

restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de 

credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea 

unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului 
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proprietar al acesteia; 

i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului 

în care s-a produs evenimentul; 

j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare 

sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau 

ajutor social; 

l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de 

stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;  

m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea 

performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile 

legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în 

certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii 

arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

o) clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea 

unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare; 

p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în 

condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în 

domeniul ajutorului de stat; 

r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

(3) 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. 

(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi 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 îndeplinită această condiţie. 

 

 III. IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN  

  

 Art. 464. - Scutiri 

(1) Nu se datoreaza impozit/taxa pe teren pentru:  

a) terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ- teritoriale, cu 

exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice sau agrement;  

b) terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, 

dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;  

c) terenurile fundatiilor infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si 

ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;  

d) terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase, precum si 

componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice;  

e) terenurile apartinand cimitirelor si crematoriilor;  

f) terenurile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa 

functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice 

care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau 

studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza 

potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;  
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g) terenurile unitatilor sanitare publice, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;  

h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii 

portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile 

aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de 

oficiile de cadastru si publicitate imobiliara;  

i) terenurile folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, 

hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie 

definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare 

a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;  

j) terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza 

ameliorarea acestora;  

k) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura;  

l) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de 

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, 

precum si terenurile ocupate de piste si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;  

m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum si cele ale metroului;  

n) terenurile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de 

incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;  

o) terenurile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei 

in materia ajutorului de stat;  

p) terenurile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de 

fondator unic, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;  

q) terenurile institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii 

Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru 

activitati economice;  

r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a 

văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;  

s) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 

al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice 

prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;" 

t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 

sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai 

minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării 

arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale 

Notariale; 

w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează 

procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 

x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 

y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu 

statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă 

de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi 

economice. 

z) suprafetele construite ale terenurilor aferente cladirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau 

arheologice, prevazute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de 

administrare, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice."  

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate 

pentru: 

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi 



 26 

completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine 

afectaţiunea de interes public; 

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 

întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 

f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 

g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 

h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

i) terenurile, inclusiv zonele de protectie instituite, ocupate de cladirile clasate ca monumente istorice, de 

arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decat cele prevazute la art. 456 alin. (1) lit. x), 

cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;".  

j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut 

pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de 

stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;  

l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite 

pentru păşunat; 

m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare; 

o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul 

efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 

p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; 

q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate; 

r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor. 

s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de 

monument istoric, in functie de suprafata afectata si de perioada punerii monumentelor istorice la dispozitia 

publicului pentru vizitare, precum si institutiilor specializate pentru cercetare.  

(3) 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. 

(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru 

prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de 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 condiţie. 

(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t) 

a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. r), 

deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se 

acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 

b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la 

alin. (1) lit. s) si t) deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv 

aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 
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IV. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

 

 Art. 469. - Scutiri 

(1) Nu se datoreaza impozitul pe mijloacele de transport pentru:  

a)vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 

contribuabilului;  

b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau 

coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in 

gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;  

c) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 al 

Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice 

prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 

contribuabilului;" 

d) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. 

b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc 

de transport, la alegerea contribuabilului;  

e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în 

Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 

f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de 

pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de 

transport este stabilit în condiţii de transport public; 

h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 

i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 

j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 

k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a 

întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 

social şi cultural; 

m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în 

unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de 

recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 

precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

n) autovehiculele acţionate electric;  

o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al 

operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 

p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole 

utilizate efectiv în domeniul agricol. 

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în 

domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care persoana depune documentele justificative.  

(4) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la 

alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu 
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soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport 

aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.  

 

 

  

 

V. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR si AUTORIZATIILOR 

 

Art. 476. - Scutiri 

(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor urmatoarele:  

a) certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt veterani de razboi, vaduve de razboi sau 

vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi;  

b) certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt persoanele prevazute la art. 1 al Decretului-

lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la 

art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, 

cu modificarile si completarile ulterioare;" 

c) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lacasuri de cult sau constructii-anexa;  

d) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea 

infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;  

e) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrarile de interes public national, judetean 

sau local;  

f) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie 

publica;  

g) autorizatiile de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;  

h) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie sau o 

unitate care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului 

Tineretului si Sportului;  

i) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o fundatie infiintata 

prin testament, constituita conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura 

nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;  

j) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o organizatie care are 

ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire 

sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, 

familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in 

conditiile legii;  

k) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, in cazul unei calamitati naturale.  

(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor 

si autorizatiilor pentru:  

a) lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor 

istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, 

cu modificarile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral sau partial, aceste 

lucrari pe cheltuiala proprie;  

b) lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice 

definite in Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din 

zona de protectie a monumentelor istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de 

urbanism intocmite potrivit legii;  

c) lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului 

seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

d) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrari in care se desfasoara 

operatiuni de regenerare urbana coordonate de administratia locala, in perioada derularii operatiunilor 

respective.  
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VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI  PUBLICITATE 

 

Art. 479. - Scutiri  

(1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se 

aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.  

(2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si 

publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte 

persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 477 fiind platita de aceasta ultima persoana.  

(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte 

mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.  

(4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a 

instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate 

publica si educationale.  

(5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe 

mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.  

 

VII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

Art. 482. - Scutiri  

(1)Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.  

 

VIII. TAXE SPECIALE 

Art. 485. - Scutiri  

(1) Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 

484, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:  

a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;  

b) persoanele prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice 

sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;  

d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta 

institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;  

e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care 

asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si 

reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte 

persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;  

f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii 

legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate. 

(2) Taxele speciale instituite conform art. 484 se reduc cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliaza in 

localitatile precizate in:  

a) Hotararea Guvernului nr. 323/1996, cu modificarile ulterioare;  

b) Hotararea Guvernului nr. 395/1996, cu modificarile ulterioare.  

 

IX. ALTE TAXE LOCALE 

 

Art. 487. - Scutiri  
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 Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor locale urmatoarelor persoane fizice 

sau juridice:  

a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;  

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice 

sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;  

d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta 

institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;  

e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care 

asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si 

reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte 

persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.  

Art. 4871. - Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a 

impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 456, 464 și 469 se aplica, începând cu data de 1 

ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a 

anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, 

pana la data de 31 martie, inclusiv. 

 

                                 

 

    

  Inițiator                                                      Avizat                                  

 Megyeri Tamas Robert              Csizmar Erika                   

          Primarul comunei Căpleni                    secretar general 
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