
UAT COMUNA ROBANESTI
Comp. Impozite si Taxe Locale
  Nr. ______ /_____________ 

RAPORT DE SPECIALITATE
privind propunerile pentru stabilirea impozitelor

si taxelor locale pentru anul 2019

Avand in vedere prevederile Legii  nr.  227/2015 privind Codul Fiscal,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare,  titlul  IX – Impozite  si  Taxe locale  care
reprezinta cadrul legal pentru impozitele si taxele  ce se constituie in venituri la
bugetele ce se constituie in venituri la bugetele locale;

In temeiul art. 36 alin. 2 lit b coroborat cu ali. 4 lit c din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, consiliul local stabileste si aproba impozitele
si taxele locale , in conditiile legii, se propune spre analiza proiectul de hotarare
pentru aprobarea taxelor si impozitelor pe anul 2019.

Luand in considerare temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-  art.  490  din  Legea  227/2015  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificariel  si

completarile  ulterioare  „  Autoritatile  administratiei  publice  locale  si  organele
speciale  ale  acestora,  dupa caz,  sunt  responsabile  pentru  stabilirea,  controlul  si
colectarea  impozitelor  si  taxelor  locale,  precum  si  a  amenzilor  si  penalitatilor
aferente.”
- Prevederile art. 494 „Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale”
 din  Legea  nr.  Legea  227/2015  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificarile  si
completarile  ulterioare:”  (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), modificate prin OU 79/2017,



M.O.din 10.11.2017, 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  prevăzute  la  cap.  V  din  prezentul  titlu  constituie  venituri  ale
bugetelor  locale  ale  unităţilor  administrativ  -  teritoriale.  Pentru  eliberarea
certificatelor  de  urbanism  şi  a  autorizaţiilor  de  construire  de  către  preşedinţii
consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit
în proporţie de 50% la bugetul local al comunelor şi de 50% la bugetul local al
judeţului.
(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  locui  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.



Se  propune  aprobarea  proiectului  de  hotarare  pentru  aprobarea  impozitelor  si
taxelor locale pe anul 2019 , anexat la prezentul raport. 

 Mentionam ca noul Cod fiscal prevede o serie de modificari fata de vechiul
Cod fiscal privind stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, astfel :

1. La impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice,  cladirile sunt
impartite dupa destinatia lor, in trei categorii :
a) cladire rezidentiala (constructie folosita pentru locuit,cu dependintele,dotarile si
utilitatile necesare) unde cota de impozit asupra valorii impozabile este stabilita de
Codul fiscal intre 0.08% si 0.2%.
Pentru anul 2019, propunem sa fie aprobata de Consiliul Local,cota de 0.1%
b)cladire  nerezidentiala  (orice  cladire  care  nu  este  rezidentiala)  unde  cota  de
impozit asupra valorii impozabile este stabilita de Codul fiscal intre 0.2% si 1.3%,
valoare rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
ultimii 5 ani anterior anului de referinta.
   In cazul in care valoarea  cladirii nu poate fi calculata conform punctului b,
impozitul  se  calculeaza  prin  aplicarea  cotei  de  2%  asupra  valorii  impozabile
determinate conform art. 457. 
   Pentru anul 2019, propunem sa fie aprobata de Consiliul Local, cota de 0.2%.
c) cladire cu destinatie mixta pentru care impozitul se calculeaza prin insumarea
impozitului  calculat  pentru  suprafata  folosita  in  scop  rezidential  cu  impozitul
determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.

A.De  asemenea,  s-a  modificat  valoarea  impozabila  pentru  cladirile
rezidentiale in sensul ca tarifele pe mp s-au majorat, de exemplu, pentru cladirile
cu cadre din beton armat, tariful s-a majorat de la 1000 lei/mp la 1013 lei/mp, in
cazul cand cladirile sunt dotate cumulativ cu instalatie de apa,canalizare,electrice si
incalzire si de la 600 lei/mp la 608 lei/mp in cazul cladirilor care nu sunt dotate
cumulativ  cu toate instalatiile de apa,canalizare,electrice sau incalzire.

B. Cladire cu pereti exteriori din lemn , piatra naturala , caramida nearsa,
valatuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic de la
300  la  304  care   sunt  dotate  cumulativ   cu  toate  instalatiile  de
apa,canalizare,electrice sau incalzire.

- Cladire cu pereti  exteriori  din lemn ,  piatra naturala ,  caramida nearsa,
valatuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic de la
200  la  203  care    nu  sunt  dotate  cumulativ   cu  toate  instalatiile  de
apa,canalizare,electrice sau incalzire.
C.pentru  cladirile  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  ,  in  cazul  in  care  acestea  sunt  dotate  cu  instalatie  de
apa,canalizare,electrice si incalzire de la 200 la 203lei 



- pentru cladirile 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 , in cazul in care acestea  nu sunt dotate cumulativ  cu instalatie de
apa,canalizare,electrice si incalzire de la 175 la 177 lei

D-pentru  cladirile  anexa  cu  pereti  exteriori  din  lemn  ,  piatra  naturala,
caramida nearsa, valatuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratement termic
sau chimic  dotate cu instalatie de apa,canalizare,electrice si incalzire de la 125 la
127 lei.
- pentru cladirile  anexa cu pereti  exteriori  din lemn ,  piatra  naturala,  caramida
nearsa, valatuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratement termic sau chimic
care nu sunt dotate cumulativ  cu instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire
de la 75 la 76 lei.
E.  in  cazul  contribuabilului  care  detine la  aceeasi  adresa  incaperi  amplasate  la
subsol, demisol, mansarda, utilizate ca locuinta in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D  75% din suma care s-ar aplica cladirii 
F. in  cazul  contribuabilului  care  detine  la  aceeasi  adresa  incaperi  amplasate  la
subsol, demisol, mansarda, utilizate in alte scopuri decat locuinta in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D  50% din suma care s-ar aplica cladirii

Pentru  cladirile  nerezidentiale,  aflate  in  proprietatea  persoanelor  fizice,
utilizate  pentru activitati  din  domeniul  agricol,cota  este  de  0.4% asupra  valorii
impozabile stabilita de Codul fiscal.

2. La  impozitul(taxa)pe  cladiri  detinute  de  persoanele  juridice,  cladirile  sunt
impartite in trei categorii, dupa destinatia lor :
a)cladire rezidentiala, unde cota de impozit asupra valorii impozabile a cladirii este
stabilita de Codul fiscal intre 0.08% si 0.2% .

Pentru anul 2019, propunem sa fie aprobata de Consiliul Local, cota de 0.2%.
 b) cladire nerezidentiala, unde cota de impozit asupra valorii impozabile a cladirii
este stabilita de Codul fiscal intre 0.2% si 1.3%.
Pentru  anul  2019,  propunem sa  fie  aprobata  de  Consiliul  Local,  cota  de  0.5%
asupra valorii impozabila a cladirii.

c) cladire cu destinatie mixta pentru care impozitul se calculeaza prin insumarea
impozitului  calculat  pentru  suprafata  folosita  in  scop  rezidential  cu  impozitul
determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.

De asemenea, prin  Cod fiscal s-au prevazut si alte modificari si anume :
 Pentru cladirile nerezidentiabile 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.

 In  cazul  in  care  valoarea  impozabila  a  cladirilor  rezidentiale  si  a  celor
nerezidentiale nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta,
cota impozitului este 5% asupra valorii impozabile.



 In cazul cladirilor care apartin persoanelor  juridice fata de care a fost pronuntata
o  hotarare  definitiva  de  declansare  a  procedurii  falimentului,  valoarea
impozabila a cladirilor nu se mai actualizeaza o data la 3 ani, fata de prevederile
vechiului Cod fiscal care prevedea actualizarea valorii impozabile a cladirilor in
cazurile respective.

3. La  impozitul(taxa)  pe  teren  detinute  de  persoanele  fizice  si
juridice,Legea  227/2015  cu  modificarile  aduse  prin  Legea  196/2017
prevede urmatoarele modificari :

 Pentru  terenul  intravilan  avand  categoria  de  folosinta  curti-constructii,
impozitul(taxa) pe teren se stabileste pe zone in cadrul localitatii,astfel:

Zona  din  cadrul
localitatii

Nivelurile
stabilite de codul
fiscal 
Lei/ha  pentru
anul 2018 lei/ha

Nivelurile
propuse  pentru
aprobare  de  CL
pentru anul 2019
Lei/ha

A Intre 711-1788 889

 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  art.  465,  alin  (4)  din  anexa,  iar  acest  rezultat  se
inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin (5).  

4. Pentru terenurile amplasate in extravilan, categoria arabil propunem ca nivelurile
impozitului(taxei) pe anul 2019 sa fie aprobate in suma de 51de lei.

5. La mijloacele  de transport,  noul  Cod fiscal  stabileste  impozitele  la  nivelurile
celor  aprobate  pentru  anul  2018  inmultite  cu  indicele  de  inflatie  de  1,34%  ,
singura modificare fiind in  legatura cu mijloacele  de transport  mai  mari  de 12
tone,care vor fi modificate conform OU 79/2017, MOF 885/10.11.2017 care sunt
reprezentate in anexa si la care se vor inmulti cu indicele de inflatie de 1,34%.De
asemenea impozitele pe mijloacele de transport hibride aprobate de Consilul Local
Robanesti sa fie reduse cu 80 %.

6. Taxele pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizatiilor,  sunt stabilite
de noul Cod fiscal la nivelurile celor prevazute de vechiul Cod fiscal si aprobate de
Consiliul Local pentru anul 2018,cu exceptia taxei pentru eliberarea/vizarea anuala
a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, care conform
noului  Cod  fiscal,  se  stabileste  in  functie  de  suprafata  aferenta  activitatilor
respective, astfel :

a)pana la 4000 lei pentru o suprafata de pana la 500 mp inclusiv



b)intre 4000 lei si 8000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 mp
Pentru  anul  2019  propunem  sa  fie  aprobate  de  Consiliul  Local  aceleasi

niveluri de taxe aprobate pentru anul 2018,iar pentru eliberarea/vizarea anuala a
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica,propunem sa fie
aprobata o taxa de 100 lei pentru o suprafata folosita de pana la 500 mp si o taxa de
4000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 mp, iar pentru eliberarea certificatului
de  producator,  respectiv  pentru  eliberarea  carnetului  de  comercializare  a
produselor din sectorul agricol,propunem o taxa de 50 lei pentru anul 2019, fata de
pana la 80 lei stabilit de Codul fiscal.

Tot in legatura cu taxele pentru autorizatii, noul Cod fiscal prevede la art
476,  alin  2,  lit  a,  reducerea  sau  scutirea  taxei  pentru  eliberarea
certificatelor,avizelor si autorizatiilor cu aprobarea Consiliului Local pentru lucrari
de intretinere,reparare, conservare, consolidare,restaurare si punerea in valoare a
monumentelor istorice, in acest sens,propunem scutirea de la plata taxei prevazuta
la art 476 alin 2- Cod fiscal.

7. Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate sunt stabilite la
nivelurile  celor  prevazute  de vechiul  Cod fiscal  si  aprobate  de Consiliul  Local
pentru anul 2018, iar pentru anul 2019 propunem sa fie aprobate aceleasi niveluri .

8. La impozitul pe spectacole
Manifestare artistica,  o competitie sportiva
sau alta activitate distractiva

Nivelurile
stabilite  de
Codul  fiscal
pentru  2018
lei/mp

Nivelurile
propuse
pentru  anul
2019 lei/mp

a) spectacol de teatru, prezentarea unui film,
un  spectacol  de  circ  sau  orice  competitie
sportiva-art 481 alin 2

Pana  la  2%
la  suma
incasata  din
vanzarea
biletelor

1%

b)  Alte  manifestari  artistice  decat  cele
prevazute la art 481 alin 2

Pana  la  5%
la  suma
incasata  din
vanzarea
biletelor

2%

9. La alte taxe locale,propunem pentru anul 2019 sa fie aprobate aceleasi
taxe aprobate pentru anul 2018 si la aceleasi niveluri, inmultite cu indicele
de inflatie de 1,34%.

10.Mentionam ca noul Cod fiscal, fata de vechiul Cod fiscal, mai stabileste
si alte modificari decat cele consemnate la punctele1-4 de mai sus, astfel:



 La  art  489  se  prevede  ca  autoritatea  deliberativa  a  administratiei
publice locale poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale pana la
50% fata de nivelurile maxime stabilite de Codul fiscal. De asemenea,se prevede
ca pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, Consiliul Local poate
majora impozitul pe teren cu pana la 500% incepand cu al treilea an, iar pentru
cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilan, Consiliul local poate majora
impozitul cu pana la 500%. In legatura cu aplicarea prevederilor de la art 489 din
Codul fiscal, consideram ca autoritatea deliberativa a administratiei publice locale
sa  aprecieze  daca  se  majoreaza  impozitul  pe  teren  si  impozitul  pe  cladiri  si
respectiv cotele de majorare.

11.Tot  in noul  Cod fiscal,  se  prevede ca impozitele  si  taxele  care  constau  intr-o
anumita suma in lei,precum si nivelul amenzilor se indexeaza anual pana la data de
30 aprilie de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal
anterior,comunicata  pe  site-urile  Ministerului  Finantelor  Publice  si  Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Potrivit art 495 lit c, prevederile
din  Codul  fiscal  referitoare  la  indexarea  impozitelor  si  taxelor  locale  si  a
amenzilor, se vor aplica incepand cu 1.01.2019. ( indicele de inflatie de 1,34%).

12.Pentru stimularea incasarii  impozitului  pe cladiri, a impozitului pe teren si a
impozitului pe mijloacele de transport de la persoanele fizice si persoanele juridice
care platesc cu anticipatie pana la 31.03.2019 inclusiv,sumele datorate pe intregul
an,propunem sa fie aprobata de Consiliul Local o bonificatie de 10% conform art
462 alin 2, art 467 alin 2 si respectiv art 472 alin 2 din Codul fiscal.

13.La art. 266 alin 5 -7 din Codul de Procedura Fiscala aprobat prin LEGEA
207/2015  prevede:-creantele  fiscale  restante  aflate  in  sold  la  data  de
31decembrie  a  anului  mai  mici  de  40 de  lei  pot  fi  anulate  prin  hotararea
autoritatilor deliberative fara a depasi limita maxima de 40 de lei.

14.Pentru  aplicarea  prevederilor  de  la  art.162,s-a  intocmit  o  procedura  de
publicare  a listelor cu debitorii care au restante la obligatiile fiscale.

15.Tinand seama de propunerile consemnate din prezentul raport de specialitate, s-
a  intocmit  Anexa 1  care  cuprinde  toate  impozitele  si  taxele  locale  pentru  anul
2019, pe care le supunem spre analiza si adoptare de catre Consiliul Local.

COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Inspector Stefan Amelia



Judetul Dolj Proiect Anexa 1 la HCL nr............
Consiliul Local Robanesti

TABLOUL
cuprinzand impozitele si taxele locale pe anul 2019

Capitolul I  Impozitul pe cladiri detinute de persoanele fizice

Prevederi din Codul fiscal     Cota de impozit asupra valorii 
                   impozabile

Aprobata de 
CL pt.2018

Stabilita de 
Codul fiscal
pt.2019

Aprobata 
de CL pt.
2019

1.Cota de impozit pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexe
Valorile impozabile pe mp de suprafata construita desfasurata sunt stabilite de 
Codul fiscal aprobat prin Legea 227/8.09.2015(art 457 alin 2),astfel :

0.1 % Intre 
0.08% si
0.2%

0.1%

                       

                          TIPUL CLADIRII

Valoarea impozabila
           Lei/mp
Cu  instalatii  de
apa,  canalizare,
electrice  si
incalzire
(conditii
cumulative)

Fara  instalatii
de  apa,
canalizare,
electrice  sau
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

1013 608

B.Cladire  cu  pereti  exteriori  din  lemn,din  piatra
naturala,din  caramida  nearsa,din  valatuci  sau  din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic

304 203

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

203 177

D.Cladire anexa cu pereti exteriori din lemn, din
piatra naturala,din caramida nearsa,din valatuci sau
din  orice  alte  materiale  nesupuse  unui  tratament
termic si/sau chimic

127 76

E.In cazul  contribuabilului  care  detine la aceeasi
adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol, 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, la
mansarda utilizate in alte scopuri decat 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

Potrivit art 457 alin 6 din Codul fiscal,valorile impozabile mentionate mai sus, la lit A-F,
se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea cu un
coeficient de corectie (zona A =1.10, zona B = 1.05 si zona C = 1.00)

Potrivit  art  457 alin  8 din Codul  fiscal,  valorile  impozabile  ale  cladirilor  se reduc in
functie de anul terminarii acestora,dupa cum urmeaza:
a)cu 50% pentru cladirea ce are o vechime de peste 100 ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta
b)cu 30% pentru cladirea ce are o vechime cuprinsa intre 50 ani si 100 ani inclusiv la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta
c)cu 10% pentru cladirea ce are o vechime cuprinsa intre 30 ani si 50 ani inclusiv la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta
2. Cota de impozit pentru cladirile nerezidentiale 0.1% Intre 0.2%

 si 1.3%
0.2%

Potrivit art 458 alin 1 din Codul fiscal,valoarea impozabila asupra careia se aplica cota de
impozit, poate fi :
a)valoarea  rezultata  dintr-un  raport  de  evaluare  intocmit  de  un  evaluator  autorizat  in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta
b)valoarea finala a lucrarilor de constructii in cazul cladirilor noi construite in ultimii 5
ani anteriori anului de referinta
c)valoarea cladirilor ce rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate in
cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta
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
Pentru cladirile nerezidentiale, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul
pe cladiri se calculeaza conform art 458 alin 3 din Codul fiscal cu o cota de 0.4% asupra
valorii impozabile

0.1% 0.4% 0.4%

3. Impozitul pe cladiri cu destinatie mixta
Conform art 459 alin 1 Cod fiscal, 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
Capitolul II  Impozitul (taxa) pe cladiri detinute de persoanele juridice
Art 455 (1) Orice persoane ce are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza
anual impozit pentru acea cladire
(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 ce reprezinta sarcina
fiscala  a  concesionarilor,locatarilor,  titularilor  dreptului  de  administrare  sau  de
folosinta,dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri
1.Cota de impozit pentru cladirile rezidentiale (art 460 alin 1) 1.5% Intre 

0.08 % si 
0.2%

0.2%

2. Cota de impozit pentru cladirile nerezidentiale (art 460 alin 2) 1.5% Intre 
0.2 % si 
1.3%

0.5%

3.Pentru cladirile cu destinatie mixta, impozitul se determina prin insumarea impozitului
calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul calculat pentru suprafata
folosita in scop nerezidential (art 460 alin 4)
4.Cota  de  impozit  in  cazul  cand nu  se actualizeaza  valoarea  impozabila  a  cladirii  in Intre 10% si 5% 5%



ultimii 3 ani anteriori anului de referinta (art 460 alin 8 Cod fiscal) 20%
5.Cota de impozit pentru cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul
agricol este stabilita de Codul fiscal la art 460 alin 3

1.5% 0.4% 0.4%

6.Prevederile de la art 460 alin 8 Cod fiscal nu se aplica in cazul cladirilor ce apartin
persoanelor pentru care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a producerii
falimentului
7.In  cazul  in  care  proprietarul  cladirii  pentru  care  se  datoreaza  taxa  pe  cladiri  nu  a
actualizat valoarea impozabila in utlimii 3 ani anteriori anului de referinta, diferenta de
taxa  fata  de  cea  stabilita  conform  art  460  alin  1  si  2,  dupa  caz,  va  fi  datorata  de
proprietarul cladirii

Capitolul III Impozitul pe teren si taxa pe teren datorata de persoanele fizice si 
de persoanele juridice
Prevederi din Codul fiscal Nivelurile impozitului(taxei) lei/ha

Aprobate de 
CL pt 2018

Stabilite de
Codul fiscal
pt 2019

Aprobate 
de CL 
pt 2019

Art 463 (1).  Orice persoana care are in proprietate teren situat  in Romania, datoreaza
pentru acesta , un impozit anual.
(2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ
teritoriale,concesionate,  inchiriate,date  in  administrare  ori  in  folosinta,  dupa  caz,se
stabileste  taxa  pe  teren  care  reprezinta  sarcina  fiscala  a
concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, in conditii
similare impozitului pe teren

Zona in cadrul localitatii Lei/ha Lei/ha Lei/ha
Zona A 889 Intre 711 – 

1788
889

Zona B 711 Intre 569 – 
1422

760

Zona C 534 Intre 427 – 
1068

608

2. Pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in Registrul Agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii,
impozitul (taxa) pe teren se stabileste la nivelurile exprimate in lei/ha,astfel : (art 465 alin 4)

Categoria  de
folosinta  a
terenurilor
Zona 

Nivelurile aprobate de CL
pentru 2018  
Lei/ha

Nivelurile  stabilite  de
Codul fiscal pentru 2019
Lei/ha

Nivelurile  aprobate  de CL
pentru anul 2019  Lei/ha

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
A

Zona
B

Zona C

1. Teren arabil 28 21 19 28 21 19 28 21 19
2. Pasune 21 19 15 21 19 15 21 19 15
3. Vie 46 35 28 46 35 28 47 35 28
4. Teren cu ape 15 13     8 15 13 8 15 13 8
5. Livada 53 46    35 53 46 35 54 47 35
6. Fanete - - - 21 19 15 21 19 15
7. Padure sau 
alt  teren  cu
vegetatie
forestiera 

- - - 28 21 19 28 21 19

8.Drumuri  si  cai
ferate

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.Terenuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0



neproductive

Conform art 465, alin 5, impozitele(taxele) din tabelul de mai sus se ajusteaza cu coeficientul de corectie de 1.10 (Rangul IV)

3. In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in Registrul Agricol, la alta
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul (taxa) pe teren se calculeaza conform prevederilor alin 7, numai daca
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

a) au prevazut in statut ca obiect de activitate agricultura
b)au inregistrate in evidenta contabila pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate

prevazut la lit a – art 465, alin 6

4. Pentru terenul amplasat in extravilan, impozitul(taxa) se stabileste conform art 465 alin 7 din Codul fiscal, astfel :
Categoria de folosinta Nivelurile  aprobate

de CL pentru 2018  
Lei/ha

Nivelurile  stabilite
de  Codul  fiscal
pentru 2019
Lei/ha

Nivelurile  aprobate
de  CL  pentru  anul
2019  Lei/ha

Zona A Zona A Zona A
1. Teren cu constructii 31 22-31 31
2. Teren arabil 50 42-50 51
3. Pasune 28 20-28 28
4. Faneata 28 20-28 28
5. Vie pe rod 55 48-55 56
6.Vie pana la intrarea pe rod 0 0 0
7. Teren cu amenajari piscicole 34 26-34 34
8. Livada pe rod 56 48-56 57
9.Livada pana la intrarea pe rod 0 0 0
10. Teren cu apa, altul decat cel cu
amenajari piscicole

6 1-6 6

11.Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera

- 8-16 16

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

0 0 0

13. Drumuri si cai ferate 0 0 0
14. Teren neproductiv 0 0 0

Conform art 465 alin 7 din Codul fiscal, nivelurile la impozitul(taxa)pe teren din tabelul de mai sus se ajusteaza cu coeficientul de
corectie(1.10) stabilit la art 457 alin 6 din Codul fiscal

Capitolul IV Impozitul pe mijloacele de transport art 470 alin 1 si 2

Tipuri de autovehicule

Nivelurile
aprobate  de  CL
pentru 2018  
Lei/ha
 Suma in lei pentru
fiecare  grupa  de
200  cmc  sau
fractiune  din
aceasta

Nivelurile stabilite
de  Codul  fiscal
pentru 2019
Suma in lei pentru
fiecare  grupa  de
200  cmc  sau
fractiune  din
aceasta

Nivelurile
aprobate  de  CL
pentru  2019
 Suma  in  lei
pentru  fiecare
grupa  de  200
cmc  sau
fractiune  din
aceasta

1.  Motorete,tricicluri,  cvadricicluri  si
autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana
la 1600 cmc inclusiv

8 8 8

2.Moticiclete,tricicluri  si  cvadricicluri  cu
capacitatea cilindrica de peste 1600 cmc

- 9 9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 18 18 18



1601 si 2000 cmc inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2001 si 2600 cmc inclusiv

72 72 73

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2601 si 3000 cmc inclusiv

144 144 146

6.  Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrica  de
peste 3001 cmc

290 290 294

7. Autobuze , autocare , microbuze 24 24 24
8.  Alte  vehicule  cu  tractiune  mecanica  cu
masa totala maxima autorizata de pana la 12
tone inclusiv 

30 30 30

9. Tractoare inmatriculate 18 18 18
10. Vehicule inregistrate 
    Vehicule cu capacitate cilindrica
10.1  Vehicule  inregistrate  cu  capacitate
cilindrica mai mica de 4800 cmc 
10.2  Vehicule  inregistrate  cu  capacitate
cilindrica mai mare de 4800 cmc
10.3  Vehicule  fara  capacitate  cilindrica
evidentiata

Lei/200 cmc

2

4

50 lei/an

Lei/200 cmc

 
           2-4

4-6

50-150 lei/an

Lei/200 cmc

          2

4

51 lei/an

Art 470 alin 5 - autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone

Numarul  de  axe  si  greutatea  bruta  incarcata  maxima
admisa

Impozit  lei/an  stabilit  de
Codul fiscal pentru 2018

Impozit lei/an aprobat de CL
pt  anul 2019

Cu sistem de
suspensie
pneumatica
sau
echivalentele
recunoscute

Alte  sisteme
de  suspensie
pentru  axele
motoare

Cu sistem de
suspensie
pneumatica
sau
echivalentele
recunoscute

Alte  sisteme
de  suspensie
pentru  axele
motoare

I Doua axe 
1 Masa de cel putin 12 to dar mai mica de

13 to
0 144 0 144

2 Masa de cel putin 13 to dar mai mica de
14 to

144 400 144 400

3 Masa de cel putin 14 to dar mai mica de
15 to

400 562 400 562

4 Masa de cel putin 15 to dar mai mica de
18 to

562 1274 562 1274

5 Masa de cel putin 18 to 562 1274 562 1274
II Trei axe

1 Masa de cel putin 15 to dar mai mica de
17 to

144 251 144 251

2 Masa de cel putin 17 to dar mai mica de
19 to

251 516 251 516

3 Masa de cel putin 19 to dar mai mica de
21 to

516 670 516 670

4 Masa de cel putin 21 to dar mai mica de
23 to

670 1033 670 1033

5 Masa de cel putin 23 to dar mai mica de
25 to

1033 1604 1033 1604

6 Masa de cel putin 25 to dar mai mica de 1033 1604 1033 1604



26 to
7 Masa de cel putin 26 to 1033 1604 1033 1604

III Patru axe
1 Masa de cel putin 23 to dar mai mica de

25 to
670 679 670 679

2 Masa de cel putin 25 to dar mai mica de
27 to

679 1060 679 1060

3 Masa de cel putin 27 to dar mai mica de
29 to

1060 1683 1060 1683

4 Masa de cel putin 29 to dar mai mica de
31 to

1683 2497 1683 2497

5 Masa de cel putin 31 to dar mai mica de
32 to

1683 2497 1683 2497

6 Masa de cel putin 32 to 1683 2497 1683 2497

Art 470 alin 6  - Combinatii de autovehicule,autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfa cu masa totala
maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone

Numarul  de  axe  si  greutatea  bruta  incarcata  maxima
admisa

Impozit  lei/an  stabilit  de
Codul fiscal pentru 2018

Impozit lei/an aprobat de CL
pt  anul 2019

Cu sistem de
suspensie
pneumatica
sau
echivalentele
recunoscute

Alte  sisteme
de  suspensie
pentru  axele
motoare

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 to dar mai mica de

14 to
0 0 0 0

2 Masa de cel putin 14 to dar mai mica de
16 to

0 0 0 0

3 Masa de cel putin 16 to dar mai mica de
18 to

0 65 0 65

4 Masa de cel putin 18 to dar mai mica de
20 to

65 149 65 149

5 Masa de cel putin 20 to dar mai mica de
22 to

149 349 149 349

6 Masa de cel putin 22 to dar mai mica de
23 to

349 451 349 451

7 Masa de cel putin 23 to dar mai mica de
25 to

451 814 451 814

8 Masa de cel putin 25 to dar mai mica de
28 to

814 1427 814 1427

9 Masa de cel putin 28 to 814 1427 814 1427
II 2+2 axe

1 Masa de cel putin 23 to dar mai mica de
25 to

140 325 140 325

2 Masa de cel putin 25 to dar mai mica de
26 to

325 535 325 535

3 Masa de cel putin 26 to dar mai mica de
28 to

535 785 535 785

4 Masa de cel putin 28 to dar mai mica de 785 949 785 949



29 to
5 Masa de cel putin 29 to dar mai mica de

31 to
949 1558 949 1558

6 Masa de cel putin 31 to dar mai mica de
33 to

1558 2162 1558 2162

7 Masa de cel putin 33 to dar mai mica de
36 to

2162 3282 2162 3282

8 Masa de cel putin 36 to dar mai mica de
38 to

2162 3282 2162 3282

9 Masa de cel putin 38 to 2162 3282 2162 3282
III 2+3 axe

1 Masa de cel putin 36 to dar mai mica de
38 to

1721 2386 1721 2386

2 Masa de cel putin 38 to dar mai mica de
40 to

2386 3254 2386 3254

3 Masa de cel putin 40 to 2386 3254 2386 3254
IV 3+2 axe

1 Masa de cel putin 36 to dar mai mica de
38 to

1520 2111 1520 2111

2 Masa de cel putin 38 to dar mai mica de
40 to

2111 2920 2111 2920

3 Masa de cel putin 40 to dar mai mica de
44 to

2920 4319 2920 4319

4 Masa de cel putin 44 to 2920 4319 2920 4319
V 3+3 axe

1 Masa de cel putin 36 to dar mai mica de
38 to

864 1046 864 1046

2 Masa de cel putin 38 to dar mai mica de
40 to

1046 1563 1046 1563

3 Masa de cel putin 40 to dar mai mica de
44 to

1563 2487 1563 2576

4 Masa de cel putin 44 to 1563 2487 1563 2487

Remorci , semiremorci sau rulote, care nu fac parte dintr-o combinatie de autovehicule - art.470 alin.7 

Masa totala maxima autorizata Nivelurile
stabilite  Codul
fiscal pentru 2018
Impozit-lei

Nivelurile
aprobate  de  CL
pentru  anul
2019
Impozit-lei

A. pana la 1 tona inclusiv 9 9
B. Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone 34 34
C. Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 52 53
D. Peste 5  tone 64 65

Mijoacele de transport hibride raman la cota stabilita pentru anul 2017(reduse cu 80%). 

Capitolul V  Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor  si autorizatiilor

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism art. 474 alin 1  



Suprafata  pentru  care  se  obtine
certificatul de urbanism

Nivelurile  aprobate
de CL pentru 2018
mediul  rural  taxa  -
lei 

Nivelurile  stabilite
de  Codul  fiscal
pentru  2019
mediul urban
taxa-lei-

Nivelurile
aprobate  de  CL
pentru anul 2019
mediul rural
taxa  - lei 

a) pana la 150 mp inclusiv 5-6 3 6
b) intre 151 si 250 mp inclusiv 6-7 4 7
c) intre 251 si 500 mp inclusiv 7-9 5 9
d) intre 501 si 750 mp inclusiv 9-12 6 12
e) intre 751 si 1000 mp inclusiv 12-14 7 14
f) peste 1000 mp 14+0.01  lei/mp  pt.

fiecare  mp  care
depaseste 1000 mp

7+0.005  lei/mp  pt.
fiecare  mp  care
depaseste 1000 mp

14+0.01 lei/mp pt.
fiecare  mp  care
depaseste 1000 mp

Precizam ca potrivit prevederilor art 474 alin 2 din Codul fiscal, taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita pentru mediul urban
2.  Taxa  pentru  avizarea  certificatului
de  urbanism  de  catre  primar  art.474
alin 4

13 Pana la 15 13

3.  Taxa  pentru  eliberarea  autorizatiei
de foraje sau excavari art. 474 alin 10

6 lei  pt  fiecare  mp
afectat

Intre 0 si 15 inclusiv
pentru  fiecare  mp
afectat

6 lei pt fiecare mp
afectat

4.  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-art
454 alin 14

6 lei/mp ocupat  de
constructie

Pana  la  8  lei/mp
ocupat de constructie

6 lei/mp ocupat de
costructie

  5.  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 art. 454 alin 15

11 lei pentru fiecare
racord

Pana la 13 lei pentru
fiecare racord

11  lei  pentru
fiecare racord

6.  Taxa  pentru  eliberarea  autorizatiei
de  amenajare  de  tabere  de  corturi,
casute  sau  rulote  ori  campinguri-art
474 alin 13

- 2%  din  valoarea
autorizatiei  a
lucrarilor  de
constructie

2%  din  valoarea
autorizatiei  a
lucrarilor  de
constructie

7. Taxa pentru eliberarea certificatului
de  nomenclatura  stradala  si  adresa
art.474 alin.16

7 Pana la 9  inclusiv 8

8. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor
sanitare de functionare art.475 alin.1

14 Pana la 20 inclusiv 14

9. Taxa atestat de producator 50 Pana la 80 inclusiv 51
10.  Taxa  pentru  eliberarea/vizarea
anuala  a  autorizatiei  privind
desfasurarea  activitatii  de  alimentatie
publica art 475 alin 3
a)Pana la 4000 lei pentru suprafata de
pana la 500 mp
b)  Intre  4000  lei  si  8000  lei  pentru
suprafata mai mare de 500 mp 

50 Pana la 4000

Intre 4000-8000

51

4054



11.  Taxa  pentru  eliberarea  unei
autorizatii  de  construire  pt  o  cladire
rezidentiala sau cladire anexa - art 454
alin 5

0.5%  din  valoarea
autorizata  a
lucrarilor  de
constructii

0.5%  din  valoarea
autorizata  a
lucrarilor  de
constructii

0.5% din valoarea
autorizata  a
lucrarilor  de
constructii

12. Taxa pentru eliberarea autorizatiei
de  construire  pt  alte  constructii  decat
cele prevazute la art 454 alin 5

1%  din  valoarea
autorizata  inclusiv
instalatiile aferente

1%  din  valoarea
autorizata  inclusiv
instalatiile aferente

1%  din  valoarea
autorizata  inclusiv
instalatiile aferente

13.  Taxa  pentru  prelungirea  unui
certificat  de  urbanism  sau  a  unei
autorizatii de construire art 454 alin 3
si 8

30%  din  taxa  pt
eliberarea
certificatului  sau  a
autorizatiei initiale

30%  din  taxa  pt
eliberarea
certificatului  sau  a
autorizatiei initiale

30%  din  taxa  pt
eliberarea
certificatului sau a
autorizatiei initiale

14. Taxa pentru eliberarea autorizatiei
de  desfiintare  partiala  sau  totala  a
cladirilor – art 474 alin 9

0.1%  din  valoarea
impozabila  stabilita
pentru determinarea
impozitului  pe
cladiri  aferenta
partii desfintate

0.1%  din  valoarea
impozabila  stabilita
pentru  determinarea
impozitului  pe
cladiri aferenta partii
desfintate

0.1% din valoarea
impozabila
stabilita  pentru
determinarea
impozitului  pe
cladiri  aferenta
partii desfintate

15. Taxa pentru eliberarea autorizatiei
necesare  pentru  lucrari  de  organizare
de santier care nu sunt incluse in alta
autorizatie-art 474 alin 12

- 3%  din  valoarea
autorizata

3%  din  valoarea
autorizata

Capitolul  VI   Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - art 477

Taxe  aprobate  de
CL pentru 2018

Taxe  stabilite   de
Codul fiscal pentru
2019

Taxe aprobate de CL
pentru 2019

1.  Taxa  pentru  serviciul  de  reclama  si
publicitate realizat in baza unui contract sau a
unui alt fel de intelegere art.477 alin.5

3%  din  valoarea
serviciilor 

Intre 1 si 3 % 3%  din  valoarea
serviciilor 

2.  Taxa  pentru  afisaj  in  scop  de  reclama  si
publicitate art.478 alin.2

Lei/mp  sau
fractiune de mp

Lei/mp  sau
fractiune de mp

Lei/mp sau fractiune
de mp

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

23 Pana la 32  inclusiv 23

b)  in  cazul  oricarui  alt  panou  de  afisaj  sau
structura de afisaj pentru reclama si publicitate 17 Pana la 23 inclusiv 17

Capitolul  VII  Impozitul pe spectacole art. 481 alin.1 

Manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate
distractiva

Nivelurile stabilite
de  Codul  fiscal
pentru  2018
lei/mp

Nivelurile aprobate
de CL pt anul 2019
lei/mp

a) spectacol de teatru, prezentarea unui film, un spectacol de
circ sau orice competitie sportiva-art 481 alin 2

Pana  la  2%  la
suma incasata  din
vanzarea biletelor

1%

b) Alte manifestari  artistice decat  cele prevazute  la art  481 Pana  la  5%  la 2%



alin 2 suma incasata  din
vanzarea biletelor

Capitolul VIII  Alte taxe locale pentru anul 2019 – art 486 
1.Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice in vederea desfasurarii activitatii de

comert stradal---------------------------------- 5 lei/zi
2. Taxa pentru ocuparea temporara a locurilor publice in vederea depozitarii materialelor

de constructii----------------------------------10 lei/luna
3. Taxa pentru inregistrarea vehiculelor cu numere galbene si eliberarea placutelor cu
 numerele  inregistrate ......................................50 lei
4. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa, art 486 alin 4 Cod

fiscal............................................................507 lei
5.  Taxa  pentru  eliberarea  de  copii  heliografice,de  planuri  cadastrale  sau  dupa  alte

asemenea planuri  detinute  de Consiliul  Local  (documente  privind eliberarea  certificatului  de
preemtiune la vanzarea terenurilor in extravilan)-art 486 alin 5 Cod fiscal ; Prin Codul fiscal se
stabileste o taxa de pana la 32 lei inclusiv, iar pentru anul 2019, propunem sa fie aprobata o taxa
de ................................................................................................... 23 lei 
         6.Taxa pentru eliberarea adeverintelor de teren intravilan/extravilan.......10 lei 
         7.Taxa pentru eliberarea certificatului ce atesta ca petentul este cunoscut ca proprietar
Anexa 1.......................................................10 lei
         8.Taxa  pentru  eliberarea  procesului  verbal  de  identitificare  a  imobilului  Anexa
2.............................................................................................10 lei 
        9.Taxa  pentru  eliberarea  adeverintelor  de  teren  cu  sau  fara   iesire  la  drum
european...................................................................................10 lei
        10.Taxa  pentru  eliberarea  certificatului  de  atestare  a  edificarii  constructiei   Anexa
1.52 ..................................................................10 lei  
        11.Taxa  eliberare alte tipuri de adeverinte ................................5 lei. 
       12.  Taxa  eliberare  Cerere  deschidere  procedura  succesorala  Anexa
23......................................................................................................10 lei.
        13. Taxa  eliberare Sesizare deschidere procedura succesorala...10 lei  
        14.Taxa furnizare date si contravaloare CIP......................................1 lei

15. Taxa contravaloare CI .......................................................................7 lei.
         16. Taxa acord de functionare si vizare ..........101 lei
          17. Taxa speciala de salubritate stabilita conform HCL nr.51/2018..........2,51 lei/persoana/
luna.
- In cazul intrarii in vigoare a prvederilor art.9 alin.1 litera c din OUG 196/2005 privind fondul
de  mediu  ,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  ,  incepand  cu  anul  2019,  se  aproba
cuantumul taxei de salubrizare in valoare de 2,87/pers/luna .
18. Taxa carnet producator..................13 lei

Capitolul   IX  Sanctiuni
Faptele care constituie contraventii

a) Limitele  minime  si  maxime  ale
amenzilor  in  cazul  persoanelor
fizice 

Amenzile
stabilite  de
Codul  fiscal
pentru 2018
lei

Amenzile
aprobate de CL
pentru  anul
2019
 lei

1. Depunerea peste termen a declaratiilor de De la 70 la 279 De la 71 la 283



impunere  conform art.493  alin.2  lit  a-Cod
fiscal

lei lei

2.  Nedepunerea  declaratiilor  de  impunere
conform art.493 alin.2 lit b – Cod fiscal

De  la  279  la
696 lei

De  la  283  la
705lei

3.  Incalcarea  normelor  tehnice  privind
tiparirea , inregistrarea , vanzarea , evidenta
si gestionarea , dupa caz , a abonamentelor
si biletelor de intrare la spectacole conform
art. 493 alin.4

De la 325 lei la
1578 lei

De la 329 lei la
1599 lei

b) Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice sunt
cele  stabilite  mai  sus  la  capitolul  IX  pct  1-3  majorate  cu  300%  conform
prevederilor art 493 alin 5 din Codul fiscal 

 Capitolul  X    Taxele extrajudiciare de timbru si taxele judiciare de timbru pentru
anul  2019  sunt  cele  stabilite  prin  legile  speciale  (Legea  nr.  117/1999  si  respectiv  OUG nr
80/2013).

      Presedinte de sedinta                                                                     Secretar

         Luta Constantin                                                                       Nicolae Valentina



     Comp contabilitate
   Nr ______/__________

Raport de specialitate

 Privind actualizarea pe anul 2019 tarifelor de inchiriere a terenurilor si a cladirilor
proprietate  a  Consiliului  Local  (altele  decat  cele  cu destinatia  de locuinta)  si  a
redeventelor  stabilite  la  concesionarea  terenurilor  si  a  cladirilor  proprietate  a
Consiliului Local

In contractele de inchiriere si concesionare a terenurilor si a cladirilor s-a
prevazut clauza ca anual prin hotarare a Consiliului Local tarifele de inchiriere si
nivelul redeventelor se vor actualiza cu indicele de inflatie comunicat de Directia
Judeteana de Statistica Dolj 

Pentru actualizarea tarifelor de inchiriere si a redeventelor pentru anul 2019
am solicitat  la  Directia Judeteana de Statistica Dolj sa ne transmita indicele de
inflatie la data de  31.12.2017, fiindu-ne comunicat cu adresa nr 62/15.02.2018
anexata la prezenta.

In baza clauzelor din contractele de inchiriere si de concesionare si tinand
seama de indicele  preturilor  de consum (indice  de  inflatie)  comunicat  de  catre
Directia Judeteana de Statistica Dolj am procedat la actualizarea pe anul 2019 a
tarifelor de inchiriere si a redeventelor, dupa cum urmeaza :

Nr
crt

Natura bunurilor inchiriate Tarife de inchiriere si
redeventele aprobate

pentru anul 2018

Indicele
preturilor de
consum %

Tarife de inchiriere si
redeventele aprobate

pentru anul 2019

I Bunuri inchiriate-altele decat locuintele
1 Terenuri folosite cu amplasarea de

antene parabolice
1.18

lei/mp/luna
101.34 1.22lei/mp/luna

2 Terenuri folosite cu amplasarea de
panouri publicitare

4.27lei/mp/luna 101.34 4.39 lei/mp/luna

3 Terenuri neproductive 0.49 lei/mp/an 101.34 0.51 lei/mp/an
4 Alte terenuri decat cele prevazute la

pct 1-4 (terase)
1.82 lei/mp/an 101.34 1.86 lei/mp/an

5 Cladiri folosite pentru activitati
economice ori administrative

1.82
lei/mp/luna

101.34 1.86 lei/mp/luna

Pentru actualizarea tarifelor de inchiriere si a redeventelor pentru anul 
2019, s-a intocmit un proiect de hotarare pe care il supunem aprobarii 
Consiliului Local.

Contabil



CONSILIUL LOCAL ROBANESTI Proiect
     

HOTARAREA NR       /2018
             privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Consiliul Local Robanesti intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere raportul de specialitate privind propunerile pentru stabilirea impozitelor

si taxelor locale pentru anul 2019;
Potrivit prevederilor art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) şi (2) şi art.139 alin.(2) din

Constituţia României, republicată; art.4 şi art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; art.7 alin.
(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; art.5 alin.
(1) lit.a)  şi  alin.(2),  art.16 alin.(2),  art.20  alin.(1)  lit.b),  art.27,  art.30 din Legea  nr.273/2006
privind finanţele  publice locale,  cu modificările  şi completările  ulterioare; art.1, art.2 alin.(1)
lit.h),  precum  şi  pe  cele  ale  titlului  IX  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
completările  ulterioare;  Legii  nr.117/1999  privind  taxele  extrajudiciare  de  timbru,  cu
modificările şi completările ulterioare;Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind
taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;Legii nr.207/2015 privind
Codul  de  procedură  fiscală;art.6  lit.b)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.99/2000  privind
comercializarea produselor şi  serviciilor  de piaţă,  republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare; art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
cu completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c), art.45alin.
(2)  lit.c),  art.61  alin.  (2)  şi  art.115  alin.(1)  lit.b)  din  Legea  administraţiei  publice  locale
nr.215/2001, republicată.

HOTARASTE

ART 1 Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2019 conform Anexei 1 ce face
parte integranta din prezenta hotarare;

ART  2  Se  scuteste  de  la  plata  taxei  pentru  eliberarea  certificatelor  ,avizelor  si
autorizatiilor pentru lucrari de intretinere,reparare,conservare, consolidare, restaurare si punere in
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea 422/2001;

ART 3  Pentru plata cu anticipatie pana la data de 31.03.2019  inclusiv a impozitului pe
cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloace de transport datorate pe intregul an
2018 de catre persoanele fizice si persoanele juridice, se acorda o bonificatie de 10%;

ART 4  Se aproba anularea creantelor fiscale  mai mici de 40 lei conform art. 266 alin 5-
7 din Codul de procedura fiscala aprobat prin Legea nr. 207/2015 respectiv :  ’’Creantele fiscale
restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului mai mici de 40 lei , pot fi anulate , iar in
cazul  creantelor  fiscale   administrate  de  organul  fiscal  local  ,  prin  hotarare  ,autoritatile
deliberative pot stabili plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate si care nu poate depasi limita
maxima de 40 lei.”



ART  5 Primarul,  secretarul  si  compartimentul  impozite  si  taxe  locale  vor  duce  la
indeplinire prezenta hotarare,

Emisa azi:  

  Initiator,                                                             Secretar,
              Primar                                                              Contrasemneaza

Stefanescu Costin Ionut                                    Nicolae Valentina
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