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PRIMARUL ORASULUI PUCIOASA

PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, 

precum si a taxelor speciale aplicabile in anul fiscal 2023

  MARTIE 2022

Primarul orasului Pucioasa, judetul Dambovita, Ing.ANA CONSTANTIN EMILIAN:
Avand in vedere:

– Referatul de aprobare al initiatorului nr. 5249/07.03.2022;

– Raportul Biroului Venituri nr. 5245/07.03.2022;

– Prevederile Titlului IX, din Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare;

– Prevederile  H.G.  nr.  1/2016 pentru  aprobarea  normelor  metodologice  de
aplicare a Legii  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

– Prevederile art. 5 alin (2) si art. 38 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Prevederile Consiliului Local nr.  52/2002, Hotararii  Consiliului Local nr.
110/2002  privind  aprobarea  zonelor  de  impozitare  a  terenurilor  din
intravilanul si extravilanul orasului Pucioasa si Hotararii Consiliului Local
privind aprobarea Planului Urbanistic General;

– Prevederile  OUG  nr.  80/2013  privind  taxele  judiciare  de  timbru,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

– Prevederile  art.  2  din  Legea  nr.  35/2001 privind aprobarea   planului  de
amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV – a Reteaua de localitati,
cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.
2/1968  privind  organizarea  administrativa  a  teritoriului  Romaniei,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

– Prevederile art.  96 alin (3) si  art.  266 alin (5) si  alin (6) din Legea  nr.
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;

– Prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenta  decizionala  in
administratia publica;

– Prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. b, alin.(4) lit.c, art.139 alin.(3) lit.c
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– In temeiul  dispozitiilor  art.136 alin.(1)  din  OUG 57/2019 privind Codul
administrativ:

mailto:info@primpuc.ro


PROPUNE
Art. 1. (1) Impozitele si taxele locale precum si taxele speciale pe anul 2023 se

stabilesc potrivit prezentei hotarari.

                    (2) Tabloul cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor
si taxelor locale, taxele speciale si amenzile sunt prevazute in anexa 1 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

 (3)  Pentru  plata  cu  anticipatie  a  impozitului/taxei  pe  cladire,  a
impozitului/taxei pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru
intregul an de catre contribuabilii persoane fizice si persoane juridice pana la data de
31 Martie 2023, se acorda o bonificatie de 10%.

Art. 2. (1) Se majoreaza impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la
500% pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan.

      (2)  Majorarea este  aprobata de Consiliul  Local  prin act  administrativ
individual la propunerea primarului, care are la baza referatul Arhitectului Sef.

            (3)  Criteriile  pentru  incadrarea  in  categoria  terenurilor  si  cladirilor
neingrijite, situate  in intravilan se stabilesc prin hotarare de catre Consiliul Local.

          Art. 3. (1) Cladirile care sunt scutite de Consiliul Local de la plata impozitului
pe  cladiri  in  anul  2023  sunt  prevazute  in  anexa  2  care  face  parte  integranta  din
prezenta hotarare;

  (2) Terenurile care sunt scutite de Consiliul Local de la plata impozitului
pe teren in anul 2023 sunt prevazute in anexa 3 care face parte integranta din prezenta
hotarare;

  (3) Scutirea aferenta taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si
autorizatiilor de construire in anul 2023 sunt prevazute in anexa 4 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.4.  Se aproba  scutirea de la plata  impozitelor  pe mijloacele  de transport
aflate ȋn proprietatea sau coproprietatea persoanelor beneficiare ale Legii nr.341/2004
conform art. 469 alin. 2 lit.b din codul fiscal.

Art. 5. Se aproba regulamentul privind stabilirea taxelor speciale din anexa nr.
1 prevazute la art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform anexei
nr. 5.

 Art.  6.  Se  aproba  procedurile  de  acordare  a  facilitatilor  de  plata  a
impozitului/taxei pe cladiri/teren potrivit prevederilor art. 456, alin. (2) si art. 464,
alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal conform anexei nr. 6.

 Art. 7. Creantele fiscale restante, aflate in sold la data de 31.12.2022 mai mici
de 40 lei, se anuleaza.

 

PRIMARUL U.A.T. ORASUL PUCIOASA,

Ing.ANA CONSTANTIN EMILIAN



Anexa nr. 1

T A B L O U L
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și
amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al

orasului Pucioasa în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 I. IMPOZITUL PE CLADIRI (art 455 – art. 462 din Legea nr. 227/2015)

I.1.Persoane fizice

Valori impozabile

pe metru pătrat de suprafața construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Tipul cladirii

Valoarea impozabila – lei/mp –

Cu instalatii de
apa, canalizare,

electrice si
incalzire
(conditii

cumulative)

Fara instalatii
de apa,

canalizare,
electricitate sau

incalzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic

1187 712

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

356 238

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

238 207

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

149 89

E. În 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. În 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

I.1.1. cota impozitului pentru clădirile rezidențiale se stabilește la 0,10 % (art. 457 alin. (1))
I.1.2. cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale se stabilește la 0,50 % (art. 458 alin. (1), 

respectiv 2% (art. 458 alin. (4))
I.1.3. cota aditionala pentru impozitul pe cladirile detinute de persoanele fizice se stabileste la 10%

(art. 489, alin 1 si alin 2) atat pentru cladirile rezidentiale cat si pentru cele nerezidentiale cu exceptia 
art. 458, alin. 4.



I.2.Persoane juridice

I.2.1. cota impozitului pentru clădirile rezidențiale se stabilește la 0,2 % (art. 460 alin. (1))
I.2.2. cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale se stabilește la 1,3 % (art. 460 alin. (2))
I.2.3. cota impozitului pe cladirile detinute de persoanele juridice care nu au actualizat valoarea 

impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta se stabileste la 5% (art. 460, alin. 8).
I.2.4.       cota adițională pentru impozitul/taxa pe clădirile deținute de persoanele juridice se stabilește
la 50 % pentru cladirile rezidentiale, 20% pentru cladirile nerezidentiale si 50% pentru cladirile care nu au
actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta (art. 489 alin. (1) si alin. (2)).

II. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN (art. 463 – art. 467)

II.1. Terenuri situate in intravilan categoria de folosință - terenuri cu constructii (art. 465 alin. (2))

    
                          Zona                        Impozit lei/ha

                             A 9132

                             B 6523

                             C 3914

                             D 2611

           II.2. Terenuri situate în intravilan – orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu
construcții (art. 465 alin. (4))

Nr 
crt

Categoria de folosinta
Impozit lei/ha

Zona A Zona B Zona C Zona D

1 Teren arabil 33 25 23 18

2 Pasune 25 23 18 16

3 Faneata 25 23 18 16

4 Vie 54 41 33 23

5 Livada 61 54 41 33

6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 33 25 23 18

7 Teren cu ape 18 16 8 0

8 Drumuri si cai ferate 0 0 0 0

9 Teren neproductiv 0 0 0 0

Nota: valorile din tabel se înmulțesc cu coeficientul de corecție 3 – corespunzător rangului localității

II. 2. 1 cota aditionala pentru impozitul pe terenuri situate in intravilan – orice alta categorie
de folosinta decat cea de terenuri cu constructii se stabileste la 50% (art. 489, alin. (1) si alin. (2)).



II.3. Trenuri situate în extravilan (art. 465 alin. (7))

Nr 
crt

                         Categoria de folosinta                       Impozit (lei/ha)

1 Teren cu constructii 36

2 Teren arabil 58

3 Pasune 33

4 Faneata 33

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la 5.1 58

5.1 Vie pana la intrarea in rod 0

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la 6.1 58

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, alta decat
cea prevazuta la 7.1

11

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

0

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 3

8.1 Teren cu amenajari piscicole 35

9 Drumuri si cai ferate 0

10 Teren neproductiv 0

Nota: valorile din tabel se inmultesc cu coeficientii de corectie corespunzatori prevăzuți la art. 457 alin. (6): Zona A:
2.30, Zona B: 2.20, Zona C: 2.10, Zona D: 2.00.

III.  3.  1  cota  aditionala  pentru  impozitul  pe  terenuri  situate  in  extravilan  –  orice  alta
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii se stabileste la 50% (art. 489, alin. (1) si
alin. (2)).



III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (art. 468 – art. 472)

III.1. Mijloace de transport cu tractiune mecanica ( art. 470 alin. (2))

Nr.
crt.

            Mijloace de transport cu tractiune mecanica
                    

                        

Lei/200 cm3 sau
fractiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

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

8

2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrica de peste la 1600 cmc

9

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 
2000 cmc inclusiv

22

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 
2600 cmc inclusiv

85

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

171

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmc 345

7 Autobuze, autocare, microbuze 28

8 Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de
pana a 12 tone inclusiv

35

9 Tractoare inmatriculate 22

                       II. Vehicule înregistrate

1 Vehicule cu capacitate cilindrica Lei/200 cm3

1.1 Vehicule inregistrate cu cap. cilindrica < 4800 cm3 4

1.2 Vehicule inregistrate cu cap. cilindrica > 4800 cm3 6

1.3 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 178 lei / an

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 80% (art. 470 alin. (3)

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



III.2. Remorci, semiremorci sau rulote ( art. 470 alin. (7))

Masa totala maxima autorizata
                   Impozit
                      -lei/an-

a) Pana la o tona inclusiv                         9

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 40

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 61

d) Peste 5 tone 77

III.3. Mijloace de transport pe apa ( art. 470 alin. (8))

                                                             – lei/an –

Denumire  Impozit 

1. Luntre, barci fara motor, scutere de apa, 
folosite pentru pescuit si uz personal

25

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 67

3. Barci cu motor 249

4. Nave de sport si agrement 1.327

5. Scutere de apa 249

6. Remorchere si impingatoare x

a) Pana la 500 CP inclusiv 662

b) Peste 500 CP, si pana la 2.000 CP inclusiv 1.078

c) Peste 2000 CP, si pana la 4.000 CP inclusiv 1.657

d) Peste 4.000 CP 2.653

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau 
fractiune din
acesta

214

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: x

a) Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 
tone, inclusiv

214

b) Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 
tone, si pana la 3.000 tone, inclusiv

332

c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 
tone

581



III.4. Mijloace de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

(art. 470 alin. (5))

Numarul axelor si greutatea bruta 
incarcata maxim 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 Vehicule cu doua axe

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

0 151

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

151 419

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

419 590

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

590 1.335

5. Masa de cel putin 18 tone 590 1.335

II Vehicule cu 3 axe

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

151 263

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

263 541

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

541 702

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

702 1.082

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

1.082 1.682



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

1.082 1.682

7. Masa de cel putin 26 tone 1.082 1.682

III Vehicule cu 4 axe

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

702 712

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

712 1.111

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

1.111 1.764

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

1.764 2.617

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

1.764 2.617

6. Masa de cel putin 32 tone 1.764 2.617

III.5.  Combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă
cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone (art. 470 alin. (6))

Numarul axelor si greutatea bruta incarcata maxim 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.  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 68

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

68 156



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

156 366

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

366 473

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

473 853

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

853 1.496

9.Masa de cel putin 28 tone 853 1.496

II.  2+2 axe

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

146 341

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

341 561

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

561 824

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

824 994

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

994 1.633

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

1.633 2.266

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

2.266 3.441

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

2.266 3.441

9. Masa de cel putin 38 tone 2.266 3.441

III.  2+3 axe

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

1.803 2.510

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

2.510 3.412

3.Masa de cel putin 40 tone 2.510 3.412

IV.  3+2 axe

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

1.594 2.213

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

2.213 3.061

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

3.061 4.528



3.Masa de cel putin 44 tone 3.061 4.528

V.  3+3 axe

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

907 1.097

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

1.097 1.638

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

1.638 2.608

4.Masa de cel putin 44 tone 1.638 2.6081

III. 5 cota aditionala pentru impozitul pe mijloacele de transport prevazute la art. 470, alin. 2 – 8 se stabileste la
10%  (art. 489, alin. (1) si alin. (2))

IV.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR (art 473
– art. 476)

Art.474 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea

certificatului de urbanism, în
mediu urban Taxa (lei)

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

a) Pana la 150 mp inclusiv 6

b) intre 151 si 250 mp inclusiv 7

c) intre 251 si 500 mp inclusiv 9

d) intre 501 si 750 mp inclusiv 14

e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv 17

f) Peste 1.000 mp
17 + 0,01 lei/mp pentru 
fiecare mp care depaseste 
1.000 mp

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

18

Art. 474, alin (10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
foraje si excavari

11 lei pentru fiecare mp
afectat

Art. 474 alin (5) Taxa pentru eliberarea  unei autorizatii 0.5% din valoarea  autorizata



de  construire  pentru  o  cladire  rezidentiala  sau  cladire
anexa

a lucrarii de constructii

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

3% din valoarea autorizata  a

lucrarilor  de  organizare  de

santier 

Art. 474 alin (13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
amenajare  de  tabere,de  corturi,casute  sau  rulote  ori
campinguri 

2% din valoarea autorizata  a

lucrarilor de constructie

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

8 lei  pentru fiecare mp. de

suprafata ocupata de

constructie

Art.  474 alin  (6)  Taxa pentru  eliberarea  autorizatiei  de
construire  pentru  orice  alta  constructie  decit  cele
prevazute in alt alineat al prezentului articol

1 % din valoarea autorizata a
lucrarilor  de  constructie,
inclusiv instalatiile aferente

Art.  474 alin  (9)  Taxa pentru  eliberarea  autorizatiei  de
desfiintare,totala sau partiala, a unei constructii 

0,1  % din  valoarea
impozabila  a  constructiei
stabilita  pentru  determinarea
impozitului pe cladiri

Art. 474 alin (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de
urbanism sau a unei autorizatii de construire 

30  % din  cuntumul  taxei
pentru eliberarea certificatului
sau a autorizatiei initiale

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

16 lei pentru fiecare racord 

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

            9 lei /certificat

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

 
                   24 lei 

Art.  486  alin  (5)  Taxa  pentru  eliberarea  de  copii
heliografice  de  pe  planurile  cadastrale  sau  de  pe  alte
asemenea planuri detinute de consiliile locale

37 lei  

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

95,00 lei

Art. 475 alin (3) Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a
autorizatiei  privind  defasurare  unei  activitati   de
alimentatie  publica  -  grupa  561,  563,  932  cod  CAEN.
Taxa  este  datorata  bugetului  local  in  a  carei  raza
teritoriala  se  afla  amplasata  unitatea  sau  standul  de
comercializare.

pentru o suprafata de pana in
500 mp inclusiv, astfel:

– 593  lei –  restaurante
categoria * si baruri;

– 1.187 lei – restaurante
categoria **;

– 1.779 lei – restaurante



categoria ***;
– 2.966 lei – restaurante

categoria ****
4.743  lei pentru  o  suprafata
mai mare de 500 mp

V.  TAXA  PENTRU  FOLOSIREA  MIJLOACELOR  DE  RECLAMA  SI
PUBLICITATE (art. 477 – art. 479)

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate (art. 477)                           Cota

3,00%

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si  publicitate (art.
478)

 Valoare 

(lei/ m2 sau fractiune de mp)

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

37

In cazul  oricarui  alt  panou afisaj  sau structura  de
afisaj pentru reclama si publicitate

27

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE (art. 480 – art. 483)

art. 481 alin. (2)

 
Cota

(la suma incasata din
vanzarea biletelor)

 1. Spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, 
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau 
internațională;

 
2%

 2. In cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate mai sus  
2%



VII. TAXE SPECIALE (art. 484)

                                  Taxa  

1.  taxa  eliberare  certificat  de  inregistrare
mopede si carute

           119 lei/certificat pentru mopede
            71 lei/ certificat pentru carute

2.  taxa  numere  inmatriculare  mopede  si
carute 

                         35 lei/ numar

3.  taxa  eliberare  certificat  inregistrare
tractoare si utilaje

                      178 lei/ certificat

4.  taxa  numere  inmatriculare  tractoare  si
utilaje 

                         59 lei/ numar

5. taxa eliberare si vizare anuala acord de
functionare

 Intre  119  lei  –  3.559  lei/an, in  functie  de
obiectul  de  activitate  si  suprafata  de  vanzare
destinata  accesului  consumatorilor  pentru
achizitionarea produsului/serviciului, expunerii
produselor  oferite,  plati  acestora si  circulatiei
personalului angajat pentru derularea activitatii
(HCL 35/25.03.2004) dupa cum urmeaza :
-  119 lei – taxa eliberare si  vazarea anuala a
acordului  de   functionare  pentru  chioscuri  si
unitati comerciale cu suprafata de vanzare mai
mica de 20 mp;
-  178 lei –  taxa eliberare si  vizarea anuala a
acordului  de  functionare  pentru  unitatile  de
prestari servicii;
- 236 lei  -  taxa eliberare si vizarea anuala a
acordului  de  functionare  pentru  unitatile
comerciale cu suprafata cuprinsa intre  20 mp.
si 50 mp; 
- 356 lei -   taxa eliberare si vizarea anuala a
acordului  de  functionare  pentru  unitatile
comerciale cu suprafata de vanzare cuprinsa
intre 50 mp. si 100 mp;
-  474 lei  – taxa eliberare si  vizarea anuala a
acordului  de  functionare  pentru  unitatile
comerciale  cu  suprafata  de  vanzare  cuprinsa
intre 100 mp si 200 mp;
-  592 lei  –  taxa eliberare si  vizarea anuala a
acordului  de  functionare  pentru  unitatile
comerciale  cu  suprafata  de  vanzare  cuprinsa
intre 200 mp si 400 mp;
- 1.187 lei –  taxa eliberare si vizarea anuala a
acordului  de  functionare  pentru  unitatile
comerciale  cu  suprafata  de  vanzare  cuprinsa
intre 400 mp si 600 mp;
- 2.372 lei –  taxa eliberare si vizarea anuala a
acordului  de  functionare  pentru  unitatile
comerciale  cu  suprafata  de  vanzare  cuprinsa



intre 600 mp si 1000 mp;
- 3.559 lei –  taxa eliberare si vizarea anuala a
acordului  de  functionare  pentru  unitatile
comerciale cu suprafata de vanzare mai mare
de 1000 mp.

            6. taxa de libera trecere -  119  lei/luna/vehicul  sau  37  lei/zi pentru
vehicule cu masa totala cuprinsa intre 3,5 tone
si 7,5 tone inclusiv;
-  178  lei/luna/vehicul  sau  58  lei/zi pentru
vehiculele  cu  masa  totala  cuprinsa  intre  7,5
tone si 16 tone inclusiv;
-  356  lei/luna/vehicul  sau  87  lei/zi pentru
vehicule  cu  masa  totala  peste  16  tone  (HCL
23/26.02.2009).

          7. taxa eliberare/vizare autorizatii taxi 178 lei/ autovehicul, se plateste anticipat la 
data eliberarii / vizarii autorizatiei.

          8. taxa parcare autoturism taxi 48 lei/luna/autovehicul si se achita lunar pana
la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care
s-a stabilit taxa.

         9. taxa eliberare copii de pe orice documente
din dosarele fiscale ale contribuabililor persoane
fizice si juridice

      Fotocopierea  unei  file  format  A4  –  1
leu/pagina
      Fotocopierea  unei  file  format  A3  –  1
leu/pagina

    
      10. taxa speciala de parcare 
       I. Pentru parcarea publica de resedinta

       

10.1 – pentru persoane fizice 107 lei/an/loc de 
parcare pentru locurile marcate;
10.2 – pentru persoane juridice 593 lei/an/loc 
de parcare.

   11.   taxa  pentru  eliberarea  certificatului  de
atestare fiscala

10 lei/in aceeasi zi
  2 lei/24 de ore

VIII. ALTE TAXE LOCALE (art. 486)

                        LEI/MP/ZI

1.  Taxa  pentru  folosirea  platourilor,  meselor,
tarabelor din piete, targuri si oboare

                                19

2.  Taxa  pentru  folosirea  terenurilor  locuri
publice, ocupate de chioscuri, rulote, tonete:
      a) zona  A – pana la 10 mp inclusiv
                        - intre 10 – 20 mp
                        -  peste 20 mp

      b) zona B -  pana la 10 mp inclusiv
                       - intre 10 – 20 mp

 

                                14
                                11
                                 6

                                 8
                                 7



                       -  peste 20 mp

     c) zona C  -  pana la 10 mp inclusiv
                       - intre 10 – 20 mp
                       -  peste 20 mp

                                 5

                                 7
                                 6
                                 4

3.  Taxa  folosinta  locuri  publice  pentru
amenajarea temporara terase de vara

                                19

4.  Taxa  folosinta  locuri  publice  ocupate  de
comercianti  ambulanti  in  perioada
premergatoare  zilelor  de  1-8  Martie,  Paste,
Sarbatori de Craciun

              
                                19

5. Taxa comert stradal                                 19

6. Taxa pentru repartizarea unui spatiu de 3x3 m
in vederea comercializarii, pe promenada Pietei
Centrale Cartaxo, de pepeni,  struguri de vin si
varza de toamna

                 
                        712 lei / luna

Taxa indeplinire procedura de divort pe cale
administrativa (art  486  alin  4  din  Legea
227/2015)

593 lei

  
– detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venit  se taxeaza

cu 17 lei / zi

X. SANCȚIUNI (art. 493)

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493 (3) Contraventia prevazuta la alin. (2) - lei-

lit. a) se sanctioneaza cu amenda 83 – 331

lit. b) se sanctionează cu amenda 331– 825

(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, 
inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, 
a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

385 – 1.873

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu
300%.

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctionează 
cu amenda

332 – 1.324

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. b) se sanctioneaza 
cu amenda

1.324 - 3.302

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, 
inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, 
a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda

1.542– 7.485



XI.  ALTE TAXE CE SE CONSTITUIE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL (art.
494)

A. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU 

Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:

a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puțin 
de …..2) lei;

5071) … 202)

b) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 7% pentru ce
depășește ……4) lei; 

5081) … 5.0652) … 413) … 5074)

c) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 5% pentru ce
depășește ……4) lei;

5.0661) … 25.3252) … 3603) … 5.0654)

d) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 3% pentru ce
depășește ……4) lei;

25.3261) … 50.6502) … 1.3733) … 25.3254)

e) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 2% pentru ce
depășește ……4) lei;

50.6511) … 253.2502) … 2.1323) … 50.6504)

f) peste ……1) lei - ……2) lei + 1% pentru ce depășește 
……3) lei.

253.2501) … 6.1842) … 253.2503)

Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:

b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți
ce se cuvine fiecărui coproprietar …… lei pentru fiecare 
coproprietar;

51

Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate 
potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărții a 
VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură 
civilă, se taxează cu ……1) lei, dacă valoarea cererii nu 
depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a 
căror valoare depășește ……4) lei.

511) … 2.0262) … 2023) … 2.0264)

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul 
IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, se 
taxează cu …… lei.

202

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate
fără drept, soluționate potrivit procedurii speciale 
prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de 
procedură civilă, se taxează cu …… lei.

101

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, 
când sunt neevaluabile în bani, se taxează cu 201) lei. 
Când cererea formulată pe cale de ordonanță președințială 
este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 502) lei, dacă
valoarea acesteia nu depășește 2.0003) lei, și cu 2004) lei, 
dacă valoarea ei depășește 2.0005) lei.

201) … 512) … 2.0263) … 2024) …2.0265)

Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de 
despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, 
demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu

101



…… lei.

Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și 
cereri introduse la instanțele judecătorești: 

101

(2) Cererea privind repunerea părților în situația 
anterioară, când nu este accesorie acțiunii în constatarea 
nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act 
juridic patrimonial se taxează cu 501) lei, dacă valoarea 
cererii nu depășește 5.0002) lei, și cu 3003) lei, pentru 
cererile a căror valoare depășește 5.0004) lei.

511) … 5.0652) … 3043) … 5.0654)

Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:

a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare 
participant la proces – pentru care se solicită recuzarea - 
…… lei;

101

b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei; 101

c) cereri de repunere în termen - …… lei; 20

d) cereri de perimare - …… lei; 20

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au 
fost stabilite amenzile judiciare și despăgubirile potrivit 
art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei

20

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a 
cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 
alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… lei; 

20

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor 
dispărute - …… lei;

51

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe 
înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de 
către instanță - …… lei/pagină;

0,2

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate
la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - …… 
leu/pagină;

1

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin 
care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele 
instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în 
arhiva acestora - …… leu/pagină;

1

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești 
de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că 
sunt definitive, se taxează cu …… lei pentru fiecare 
exemplar de copie.

5

Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:

a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a 
titlurilor, altele decât hotărârile judecătorești, pentru 
fiecare titlu - …… lei;

20

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a 
executării provizorii - …… lei.

51

(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se 
calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se 
contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit
este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa 
aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de ……
1) lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care 

1.0131) … 101 1)
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obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, 
contestația la executare se taxează cu ……2) lei.

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în 
toate cazurile, cu ……1) lei, dacă valoarea cererii nu 
depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a 
căror valoare depășește ……4) lei.

511) … 5.0652) … 3043) … 5.0654)

Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:

a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea 
unei hotărâri care să consfințească înțelegerea părților, 
inclusiv când este rezultată din acordul de mediere - …… 
lei;

20

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; 
când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii
asupra navelor și aeronavelor se taxează cu …… lei;

1011) … 1.0132)

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea
împotriva încheierii de soluționare a contestației - …… 
lei.

20

Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor
persoane juridice se taxează după cum urmează:

a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru
modificarea statutului acestora - …… lei;

304

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către 
organizațiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 
62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și 
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… 
lei;

203

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către 
asociațiile fără scop lucrativ, fundații, uniuni și federații de
persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru 
modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei.

101

Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:

a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor 
conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea 
prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a 
sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru 
luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor
pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori 
pentru restabilirea dreptului atins - …… lei;

101

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de
brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din 
contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile 
patrimoniale ale inventatorului - …… lei;

101

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile 
conferite de marcă, desene și modele industriale - …… 
lei.

203

Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile 
introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și 
completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 
10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 
503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, 

203
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dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de 
asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se 
taxează cu …… lei.

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având 
ca obiect înregistrări în registrul comerțului se taxează cu 
…… lei.

101

Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 
373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, denumită în 
continuare Codul civil - …… lei; 

203

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 
373 lit. b) și c) din Codul civil - …… lei;

101

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 
373 lit. d) din Codul civil - …… lei;

51

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru 
stabilirea prestației compensatorii - …… lei;

51

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de 
divorț și care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, 
exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției 
părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, 
dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a 
avea legături personale cu copilul, locuința familiei - ……
lei fiecare cerere;

20

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu 
sunt scutite, potrivit legii, de taxă de timbru.

20

Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act
administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept

recunoscut de lege se taxează după cum urmează:

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, 
recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru 
eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui 
altui înscris - …… lei;

51

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și 
repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ – 
10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …… lei.

304

Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu
modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:

a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al 
Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului 
executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care 
au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii
publici - …… lei;

101

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii 
de îndeplinire a unui act notarial - …… lei.

20

Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri 
formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii 
judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare: 

20

Art. 19. – În materie contravențională, plângerea 
împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a 
contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii 
pronunțate se taxează cu …… lei. 

20
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Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară,
când nu pun în discuție fondul dreptului, se taxează cu 
…… lei.

51

Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de 
proprietari, de locatari sau mixte și apelul împotriva 
încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei.

20

Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor 
de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate - ……
lei pentru fiecare înscris ori copie;

10

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - 
…… lei;

304

c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare 
român de consilier juridic și a experienței dobândite în 
România, în vederea admiterii și practicării acesteia în 
celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale 
Spațiului Economic European; pentru atestarea calificării 
de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării 
acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale 
Spațiului Economic European ori în Confederația 
Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic 
judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre 
ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic 
European ori în Confederația Elvețiană - …… lei;

101

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea 
recunoașterii calificării profesionale de traducător și 
interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile 
Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România, cu modificările și completările ulterioare - 
…… lei. 

101

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din:

a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă 
în bani, soluționată de prima instanță, dar nu mai puțin de 
…… lei;

20

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și 
acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puțin de …… lei.

20

Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești 
se taxează cu …… lei dacă se invocă unul sau mai multe 
dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din 
Codul de procedură civilă.

101

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea 
greșită a normelor de drept material, pentru cereri și 
acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din 
taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de ……
1) lei; în aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în 
bani, cererea de recurs se taxează cu ……) lei.

1011) … 1012)

Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru 
exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva 
următoarelor hotărâri judecătorești: 

20

(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea 
apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor 
hotărâri judecătorești:

51

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează 101
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numai considerentele hotărârii se timbrează, în toate 
situațiile, cu …… lei.

Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se 
datorează taxa de …… lei.

101

(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru 
fiecare motiv de revizuire invocat.

101

(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu 
…… lei pentru fiecare motiv invocat.

101

Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în 
bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de 
timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei.

20



Anexa nr. 2

Tabloul cuprinzand cladirile pentru care Consiliul Local al orasului Pucioasa
acorda scutirea impozitului/taxei pe cladiri in anul 2023 in limitele si in conditiile

art. 456, alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Nr.
crt

Destinatia cladirilor

1. 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

2. clădirile  utilizate  pentru  furnizarea  de  servicii  sociale  de  către  organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

3. clădirile utilizate de organizaţii  nonprofit  folosite exclusiv pentru activităţile
fără scop lucrativ

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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 proprietar al
acesteia

8. 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



9. 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

10. 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

11. 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

12. 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

13. 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

14. clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară



Anexa nr. 3

Tabloul cuprinzand terenurile pentru care Consiliul Local al orasului Pucioasa
acorda scutirea impozitului/taxei pe terenurile in anul 2023 in limitele si in conditiile

art. 464, alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Nr.
crt

Destinatia terenurilor

1. terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public

2. 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

3. 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

4. terenurile  utilizate  pentru  furnizarea  de  servicii  sociale  de  către  organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

5. terenurile utilizate de organizaţii  nonprofit  folosite exclusiv pentru activităţile fără
scop lucrativ

6. terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără
scop lucrativ

7. terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani

8. 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

9. suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric

10.  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

11. terenurile  din  extravilan  situate  în  situri  arheologice  înscrise  în  Repertoriul
Arheologic Naţional folosite pentru păşunat

12. terenurile  extravilane  situate  în  arii  naturale  protejate  supuse  unor  restricţii  de
utilizare

13. terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care
proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie

14. suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate

15. terenurile,  situate  în  zonele  de  protecţie  ale  monumentelor  istorice  şi  în  zonele
protejate

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



Anexa nr. 4

Tabloul cuprinzand taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
pentru care Consiliul Local al orasului Pucioasa acorda scutirea taxei in limitele si

in conditiile  art. 476, alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Nr.
crt

Tipul lucrarilor

1. 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

2. 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

3. lucrari  executate  in  conditiile  Ordonantei  Guvernului  nr.  20/1994  privind
masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare

4. 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
coordonate  de  administratia  locala,  in  perioada  derularii  operatiunilor
respective



Anexa nr. 5

Regulamentul privind stabilirea taxelor speciale din anexa nr. 1 

conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Taxele speciale se incaseaza numai de la

persoanele  fizice si  juridice care  beneficiaza  de  serviciile  oferite  de institutie  sau

serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare

al acestora.

Toti  contribuabilii  persoane  juridice/persoane  fizice  datoreaza  o  taxa

pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala, dupa cum

urmeaza:

– pentru  eliberarea  certificatului  de  atestare  fiscala  in  aceeasi  zi  cu  cea  a

depunerii cererii, in cazul in care documentatia necesara depusa este completa

si corecta, taxa este in suma de 10 lei;

– pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in termen de 24 de ore de la

data  depunerii  cererii,  in  cazul  in  care  documentatia  necesara  depusa  este

completa si corecta, taxa este de 2 lei.

Taxa  se  achita  anticipat,  o  data  cu  depunerea  cererii  de  eliberare  a

documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de catre Biroul Venituri pentru

cresterea  calitatii  activitatii  prin  achizitia  de  active  fixe  corporale  si  necorporale

(tehnica de calcul, mobilier), materiale (birotica, consumabile), obiecte de inventar.

Certificatele  de  atestare  fiscala  eliberate  de  organele  fiscale  sunt  scutite  de  taxe

extrajudiciare de timbre. 



ANEXA NR. 6 

PROCEDURILE DE ACORDARE A FACILITATILOR DE PLATA A
IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI/TEREN CONFORM PREVEDERILOR

ART. 456, ALIN (2) SI ART. 464, ALIN. (2) DN LEGEA 227/2015 PRIVIND
CODUL FISCAL

PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII 
PENTRU CLĂDIRILE UTILIZATE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII

SOCIALE DE CĂTRE ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE ŞI
ÎNTREPRINDERI SOCIALE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE

Art. 1. Organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale care dețin în proprietate
sau utilizează clădiri pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire de la
plata impozitului/taxei pe clădiri.
Art. 2.  Pentru a beneficia de scutire, organizațiile neguvernamentale și întreprinderile
sociale trebuie să desfășoare următoarele servicii sociale:

a) Recuperare și reabilitare;
b) Suport și asistență pentru familiile și copii aflați în dificultate;
c) Educație informală extracuriculară, pentru copii și adulți, în funcție de nevoia

fiecărei categorii;
d) Asistență  și  suport  pentru  persoanele  vârstice,  inclusiv  pentru  persoanele

vârstnice dependente;
e) Asistență  și  suport  pentru  copii,  persoane vârstinice,  persoane cu  handicap,

persoane  dependente  de  consumul  de  droguri,  de  alcool  sau  alte  substanțe  toxice,
persoane  care  au  părasit  penitenciarele,  familii  monoparentale,  persoane  afectate  de
violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave
de  HIV/SIDA,  fără  venituri  sau  cu  venituri  mici,  imigranți,  persoane  fără  adăpost,
bolnav cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în
situații de nevoi sociale;

f) Sprijin și orientare pentru integrarea, redaptarea și reeducarea profesională;
g) Ingrijire  socio-medicală,  pentru  persoanele  aflate  în  dificultate,  inclusiv

paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;
h) Mediere socială;
i) Consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;
j) Orice  alte  măsuri  și  acțiuni  care  au  drept  scop  menținerea,  refacerea  sau

dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de novoie socială.
Art. 3.  Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri,  trebuie
îndeplinite următoarele condiții:

a) Organizațiile  neguvernamentale  și  întreprinderile  sociale  își  desfășoara
activitatea  în  condițiile  O.G.  68/2003  privind  serviciile  sociale,  cu  modificările  și
completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniile
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;



b) Clădirea să fie în proprietatea sau în utilizarea organizației neguvernamentale și
a întreprinderii sociale acreditată ca furnizor de servicii sociale;

c) În  clădire  să  se  desfășoare  exclusiv  servicii  sociale  pentru  care  organizația
neguvernamentale și întreprinderea socială a fost acreditată;

d) Furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe parcursul întregului an fiscal.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă
la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

a) Actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;
b) Statutul al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;
c) Certificatul  de  acreditare  ca  furnizor  de  servicii  sociale  al  organizației

neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

d) Raportul  de monitorizare din cadrul  celei  mai  recente misiuni  de inspecție,
întocmit de inspectorii sociali;

e) Document emis de de compartimentul de specialitate din Ministerul Muncii,
Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care
se acordă scutirea.
Art.  5.  Scutirea  nu  se  aplică  pentru  spațiile/încăperile/suprafețele  folosite  pentru
activități economice.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU 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

Art. 1. (1)  Persoanele fizice care au  în  proprietate clădiri 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, beneficiază de scutire la plata impozitului pe cladiri.

(2)  Scutirea  se  acordă  pentru  perioada  pentru  care  proprietarul  menține
afectațiunea de interes public.

(3) Scutirea se acordă numai pentru persoanele fizice.
Art. 2.  Pentru a beneficia de scutire  la plata  impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite
următoarele condiții:

a)Clădirea sa fie restituită potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 republicată;
b) În clădire să se mențină afecțiunea de interes public.

Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care
trebuie să cuprindă :

a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia;
b) elementele  de  identificare  a  bunurilor  impozabile  pentru  care  se  solicita

scutirea;
c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente:
a) Actul de restituire a clădirii;
b) Contractual de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că în clădire

se menține afectațiunea de interes public.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU CLĂDIRILE UTILIZATE
DE ORGANIZAȚII NONPROFIT FOLOSITE EXCLUSIV PENTRU

ACTIVITATEA FĂRĂ SCOP LUCRATIV

Art. 1. Organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitate fără scop lucrativ care
dețin în proprietate sau utilizează clădiri pentru activitate fără scop lucrativ beneficiază
de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.
Art.  2.  Pentru  a  beneficia  de  scutire  organizațiile  nonprofit  trebuie  să  desfășoare
activități menite să conducă la realizarea scopului și a obiectului de activitate.
Art.  3.  Scutirea de la  plata  impozitului/taxei  pe clădiri  se  acordă pe bază de cerere
depusă la organul fiscal insoțită de următoarele documente:
– statutul organizației/asociației;
– actul constitutiv;
– certificatul de înscriere a persoanei juridice, fără scop patrimonial;
– situații financiare anuale;
Art.  4.  Scutirea  nu  se  aplica  pentru  spațiile/suprafețele  folosite  pentru  activități
economice.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII A CLĂDIRILOR 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

Art.  1.  (1)  Cultele  religioase  din  Romănia  care  au  în  proprietate  clădiri  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,  beneficiaza  de  scutire  la  plata
impozitului pe clădiri;

 (2)  Scutirea  se  acordă  pentru  perioada  pentru  care  proprietarul  menține
afectațiunea  de  interes  public  (imobilele  retrocedate  sunt  afectate  unor  activități  de
interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale);

(3) Scutirea se aplică pentru cultele religioase recunoscute în România.
Art. 2.  Pentru a beneficia de scutire  la plata  impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite
următoarele condiții:

a) Clădirea să fie retrocedată potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) În clădire să se mențină afectațiunea de interes public.
Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care
trebuie să cuprindă :

a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia;
b) elementele  de  identificare  a  bunurilor  impozabile  pentru  care  se  solicita

scutirea;
c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente:
a) Documentul de retrocedare a clădirii;
b) Contractul de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că în clădire se

menține afectațiunea de interes public.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII A CLĂDIRILOR RESTITUITE
POTRIVIT ART. 1 ALIN. (5) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A

GUVERNULUI NR. 83/1999 PRIVIND RESTITUIREA UNOR BUNURI
IMOBILE CARE AU APARȚINUT COMUNITAȚILOR CETAȚENILOR

APARȚINÂND MINORITĂȚILOR NAȚIONALE DIN ROMÂNIA,
REPUBLICATĂ, PENTRU PERIOADA PENTRU CARE PROPRIETARUL

MENȚINE AFECTAȚIUNEA DE INTERES PUBLIC

Art.  1.  (1)  Comunitățile  minorităților  naționale  din  România  care  au  în  proprietate
clădiri restituite potrivit art. 1, alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază
de scutire la plata impozitului pe clădiri.

(2)  Scutirea  se  acordă  pentru  perioada  pentru  care  proprietarul  menține
afectațiunea de interes public (clădirile retrocedate sunt afectate unor activități de interes
public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de
la bugetele locale);
Art. 2.  Pentru a beneficia de scutire  la plata  impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite
următoarele condiții:

a) clădirea  să  fie  restituită  potrivit  art.  1,  alin.  (5)  din  O.U.G.  nr.  83/1999,
republicată;
b) în clădire să se mențină afectațiunea de interes public.

Art.  3.  Pentru  a  putea  beneficia  de  scutire  proprietarul  clădirii  va  depune  o  cerere,
însoțită de următoarea documentație prezentată în fotocopie:

a) documentul de restituire a cladirii;
b) contractual de închiriere/ documentul încheiat între părți din care rezultă că în
clădire se menține afectațiunea de interes public;



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU CLĂDIRILE AFECTATE
DE CALAMITĂȚI NATURALE, PENTRU O PERIOADA DE PÂNĂ LA 5 ANI,

ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE A ANULUI ÎN CARE S-A PRODUS
EVENIMENTUL

Art. 1. În situația producerii unor calamități naturale (cutremure, inundații sau incendii
provocate de fenomene natural,  alunecări sau prăbușiri  de teren) se acordă scutire  la
plataimpozitului pe clădiri.
Art. 2. De scutire beneficiază persoanele fizice sau juridice, titular ale obligației de plată
aferente clădirilor care au fost afectate în urma unor calamitați naturale.
Art.  3.  Scutirea  se  acorda  în  baza  unui  process-verbal  eliberat  de  către  personalul
împuternicit în acest sens din cadrul autorității abilitate/ comisiei de evaluare.
Art. 4. (1) Scutirea se acordă la cererea titularului clădirii, cerere ce trebuie însoțită de
procesul-verbal întocmit de către persoana abilitată în acest sens.

 (2) Cererea de scutire se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data
întocmirii procesului verbal de la art. 3.
Art.  5.  Scutirea  de  la  plata  impozitului  pe  cladiri  se  acordă  persoanelor  în  cauză,
începând cu data de 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU CLĂDIREA FOLOSITĂ
CA DOMICILIU SI/SAU ALTE CLADIRI AFLATE IN PROPRIETATEA SAU

COPROPRIETATEA PERSOANELOR PREVĂZUTE LA ART. 3, ALIN. (1), LIT.
B) ȘI ART. 4, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 341/2004, CU MODIFICĂRILE ȘI

COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Art.  1.  (1)  Persoanele  care  au  calitatea  de  Luptător  pentru  Victoria  Revoluției  din
Decembrie 1989 – Luptător Rănit,  Luptător Reținut,  Luptător cu Rol Determinant și
Luptător Remarcat  prin fapte Deosebite si  dețin în proprietate clădiri,  beneficiază de
scutire la plata impozitului pe cladiri.

 (2) Scutirea se acordă pentru clădirile folosite ca domiciliu aflate în proprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3, alin. (1), lit. b) și art. 4, alin. (1) din Legea nr. 341/2004 a
recunostinței pentru Victoria Revoluției Române din decembrie 1989, cu modificările și
completările ulterioare.

 (3) Scutirea se aplică integral pentru bunul propriu și pentru proprietatea deținută
în comun de soți.
Art. 2.  Pentru a beneficia de scutire  la plata  impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite
următoarele condiții:

a) clădirea  de  domiciliu  să  fie  în  proprietatea  sau  coproprietatea  persoanelor
prevăzute la art. 1, alin. (1);

b) clădirea să fie utilizată numai ca locuință;
c) clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art.1, alin. (1);
d) în clădire să nu se desfăsoare activități economice și să nu se obțină venituri din

închiriere.
Art.  3.  Pentru  a  putea  beneficia  de  scutire  proprietarul  clădirii  va  depune  cererea,
însoțită de următoarea documentație prezentată în fotocopie:

a) act de identitate sot/soție;
b) certificate revoluționar;
c) declarație  pe proprie  răspundere a  proprietarului  clădirii  că în clădire  nu se
desfășoară activități economice si nu se obțin venituri din închiriere;
d) certificate de căsătorie;
e) act proprietate.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII
PENTRU CLĂDIRILE DEȚINUTE DE ASOCIAȚIILE DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ

Art.  1.  Asociațiile  de  dezvoltare  intercomunitară  care  desfășoară  activități  specifice
beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădire.
Art.  2.  Scutirea  se  acordă  pentru  clădirile  deținute  de  asociațiile  de  dezvoltare
intercomunitară, cu excepția spațiilor/încăperilor folosite pentru activități economice.
Art.  3.  Pentru  a  beneficia  de  scutire  deținătorii  clădirilor  vor  depune  o  cerere  care
trebuie să cuprindă:

a) actul de proprietate/deținere al clădirii;
b) actul de administrare/folosință a clădirii;
c) actul  de  înfințare  și  statutul  asociației  aprobate  prin  hotarâri  ale  consiliilor

locale.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENUL AFERENT
CLĂDIRILOR RESTITUITE POTRIVIT ART. 16 DIN LEGEA NR. 10/2001,

REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,
PENTRU DURATA PENTRU CARE PROPRIETARUL MENŢINE

AFECTAŢIUNEA DE INTERES PUBLIC

Art. 1. (1)  Persoanele fizice care au în proprietate terenuri aferente clădirilor 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, beneficiază de scutire la plta impozitului pe teren.

  (2)  Scutirea  se  acordă  pentru  perioada  pentru  care  proprietarul  menține
afectațiunea de interes public.

    (3) Scutirea se acordă numai pentru persoanele fizice.
Art. 2.  Pentru a beneficia de scutire  la plata  impozitului pe teren, trebuie îndeplinite
următoarele condiții:

a)Terenul  aferent  clădirii  să fie  restituit  potrivit  art.  16 din Legea nr.  10/2001
republicată;

b) Pe terenul aferent clădirii să se mențină afectațiunea de interes public.
Art.  3.  Pentru  a  putea  beneficia  de  scutire  proprietarul  terenului  aferent  clădirii  va
depune o cerere care trebuie să cuprindă :

a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia;
b)  elementele  de  identificare  a  bunurilor  impozabile  pentru  care  se  solicita

scutirea;
c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente:
a) Actul de restituire a terenului aferent clădirii;
b) Contractual de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că pe terenul

aferent clădirii se menține afectațiunea de interes public.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENUL AFERENT
CLĂDIRILOR RETROCEDATE POTRIVIT ART. 1, ALIN. (10) DIN

ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 94/2000, REPUBLICATĂ,
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PENTRU DURATA
PENTRU CARE PROPRIETARUL MENŢINE AFECTAŢIUNEA DE INTERES

PUBLIC

Art. 1. (1) Cultele religioase din Romănia care au în proprietate teren aferent clădirilor
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, beneficiaza de scutire la
plata impozitului pe teren;

  (2)  Scutirea  se  acordă  pentru  perioada  pentru  care  proprietarul  menține
afectațiunea  de  interes  public  (terenurile  retrocedate  sunt  afectate  unor  activități  de
interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale);

   (3) Scutirea se aplică pentru cultele religioase recunoscute în România.
Art. 2.  Pentru a beneficia de scutire  la plata  impozitului pe terenul aferent clădirilor,
trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) Terenul aferent clădirii să fie retrocedat potrivit art. 1, alin. (10), din Ordonanţa
de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  94/2000  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

b) Pe teren să se mențină afectațiunea de interes public.
Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care
trebuie să cuprindă :

a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia;
b) elementele  de  identificare  a  bunurilor  impozabile  pentru  care  se  solicita

scutirea;
c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente:
a) Documentul de retrocedare a terenului;
b) Contractul de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că pe terenul

aferent clădirilor se menține afectațiunea de interes public.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU 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

Art. 1. (1) Comunitățile minorităților naționale din Romănia care au în proprietate teren
aferent  clădirilor  restituite  potrivit  art.  1,  alin.  (5),  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a
Guvernului nr. 83/1999, republicată, beneficiaza de scutire la plata impozitului pe teren;

 (2)  Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul  menține
afectațiunea  de  interes  public  (terenurile  retrocedate  sunt  afectate  unor  activități  de
interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale);

 (3) Scutirea se aplică pentru cultele religioase recunoscute în România.
Art. 2.  Pentru a beneficia de scutire  la plata  impozitului pe terenul aferent clădirilor,
trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) Terenul aferent clădirii să fie retrocedat potrivit art. 1, alin. (5), din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 republicată;

b) Pe terenul aferent clădirilor să se mențină afecțiunea de interes public.
Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care
trebuie să cuprindă :

a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia;
b)  elementele  de  identificare  a  bunurilor  impozabile  pentru  care  se  solicita

scutirea;
c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente:
a) Documentul de retrocedare a terenului;
b) Contractul de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că pe terenul

aferent clădirilor se menține afectațiunea de interes public.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENURILE
UTILIZATE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE DE CĂTRE

ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE ŞI ÎNTREPRINDERI SOCIALE CA
FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE

Art. 1. Organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale care dețin în proprietate
sau  utilizează  terenul  aferent  clădirilor  utilizate  pentru  furnizarea  de  servicii  sociale
beneficiază de scutire de la plata impozitului/taxei pe teren.
Art. 2.  Pentru a beneficia de scutire, organizațiile neguvernamentale și întreprinderile
sociale trebuie să desfășoare următoarele servicii sociale:

a) Recuperare și reabilitare;
b) Suport și asistență pentru familiile și copii aflați în dificultate;
c) Educație informală extracuriculară, pentru copii și adulți, în funcție de nevoia

fiecărei categorii;
d) Asistență  și  suport  pentru  persoanele  vârstice,  inclusiv  pentru  persoanele

vârstnice dependente;
e) Asistență  și  suport  pentru  copii,  persoane vârstinice,  persoane cu  handicap,

persoane  dependente  de  consumul  de  droguri,  de  alcool  sau  alte  substanțe  toxice,
persoane  care  au  părasit  penitenciarele,  familii  monoparentale,  persoane  afectate  de
violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave
de  HIV/SIDA,  fără  venituri  sau  cu  venituri  mici,  imigranți,  persoane  fără  adăpost,
bolnav cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în
situații de nevoi sociale;

f) Sprijin și orientare pentru integrarea, redaptarea și reeducarea profesională;
g) Ingrijire  socio-medicală,  pentru  persoanele  aflate  în  dificultate,  inclusiv

paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli; 
h) Mediere socială;
i) Consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;
j) Orice  alte  măsuri  și  acțiuni  care  au  drept  scop  menținerea,  refacerea  sau

dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de novoie socială.
Art. 3.  Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului/taxei pe terenul aferent
clădirii, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) Organizațiile  neguvernamentale  și  întreprinderile  sociale  își  desfășoara
activitatea  în  condițiile  O.G.  68/2003  privind  serviciile  sociale,  cu  modificările  și
completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniile
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

b) Terenul să fie în proprietatea sau în utilizarea organizației neguvernamentale și
a întreprinderii sociale acreditată ca furnizor de servicii sociale;

c) Pe terenul aferent clădirii să se desfășoare exclusiv servicii sociale penru care
organizația neguvernamentale sau întreprinderea socială a fost acreditată;

d) Furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe parcursul întregului an fiscal.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenul aferent clădirii se acordă pe bază de
cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

a) Actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;
b) Statutul al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;



c) Certificatul  de  acreditare  ca  furnizor  de  servicii  sociale  al  organizației
neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

d) Raportul  de monitorizare  din cadrul  celei  mai  recente  misiuni  de  inspecție,
întocmit de inspectorii sociali;

e) Document emis de de compartimentul de specialitate din Ministerul Muncii,
Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care
se acordă scutirea.
Art.  5.  Scutirea  nu  se  aplică  pentru  spațiile/încăperile/suprafețele  folosite  pentru
activități economice.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENURILE
UTILIZATE DE ORGANIZAȚII NONPROFIT,  FOLOSITE EXCLUSIV

PENTRU ACTIVITȚILE FĂRĂ SCOP LUCRATIV

Art. 1. (1) Organizațiile nonprofit care dețin în proprietate sau utilizeaza terenul aferent
clădirilor folosit exclusive pentru activități fără scop lucrativ, beneficiaza de scutire  la
plataimpozitului/taxei pe teren;
Art. 2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) Terenul să fie proprietatea sau folosința organizației nonprofit;
b) Organizațiile  nonprofit  trebuie  să  depună  dovada  desfășurării  obiectului  de

activitate pe terenul aferent clădirii pentru care se solicită scutirea.
Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care
trebuie să cuprindă :

a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia;
b)  elementele  de  identificare  a  bunurilor  impozabile  pentru  care  se  solicita

scutirea;
c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente:
a) Actul de înființare al organizației;
b) Statutul organizației;
c) Actul de proprietate;
d) Actul în baza căruia organizația folosește terenul.
e) Documentul de retrocedare a terenului.

Art.  5.  Scutirea  nu  se  aplică  pentru  suprafețele  de  teren  folosite  pentru  activități
economice.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENURILE
APARŢINÂND ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR,  FOLOSITE EXCLUSIV

PENTRU ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP LUCRATIV

Art. 1. Asociațiile și fundațiile declarate de utilitate publică, care dețin în proprietate sau
utilizeaza terenul aferent clădirilor folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ,
beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe teren;
Art. 2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) Terenul să fie proprietatea sau folosința asociațiilor și fundațiilor declarate de
utilitate publică;

b) Asociațiile și fundațiile declarate de utilitate publică trebuie să depună dovada
desfășurării  obiectului  de  activitate  pe  terenul  aferent  clădirii  pentru  care  se  solicită
scutirea.
Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care
trebuie să cuprindă :

a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia;
b) elementele  de  identificare  a  bunurilor  impozabile  pentru  care  se  solicita

scutirea;
c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente:
a) Actul de înființare al asociației și/sau fundației;
b) Statutul asociației și/sau fundației;
c) Actul de proprietate;
d) Actul în baza căruia asociația și/sau fundația folosește terenul.

Art.  5.  Scutirea  nu  se  aplică  pentru  suprafețele  de  teren  folosite  pentru  activități
economice.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENURILE
AFECTATE DE CALAMITĂŢI NATURALE, PENTRU O PERIOADĂ DE PÂNĂ

LA 5 ANI

Art. 1. În situația producerii unor calamități naturale (cutremure, inundații sau incendii
provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbușiri de teren etc), se acordă scutirea
la plată a impozitului pe teren.
Art. 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligației
de plată aferente terenurilor care au fost afectate în urma calamităților naturale.
Art.  3.  Scutirea  se  acordă  în  baza  unui  proces-verbal  eliberat  de  către  personalul
împuternicit în acest sens din cadrul autorității abilitate/comisiei de evaluare.
Art. 4. (1) Scutirea se acordă la cererea titularului terenului, cerere ce trebuie însoțită de
procesul-verbal întocmit de către persoana abilitată în acest sens.

  (2) Scutirea se acordă pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie
a anului  în care s-a produs evenimentul,  prin act  administrativ individual adoptat  de
Consiliul Local.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII
 PENTRU 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

Art.  1.  (1)  Persoanele  care  au  calitatea  de  Luptător  pentru  Victoria  Revoluției  din
Decembrie 1989 – Luptător Rănit,  Luptător Reținut,  Luptător  cu Rol  Determinant și
Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și dețin în proprietate terenuri aferente clădirii
de domiciliu, beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

 (2)  Scutirea  se  acordă  pentru  terenul  aferent  clădirii  rezidențiale,  folosite  ca
domiciliu, aflat în proprietatea persoanelor prevăzute la art. 3, alin (1), lit. b) și art.  4,
alin. (1) din Legea nr. 341/2004 a recunoștiinței pentru Victoria Revoluției Române din
Decembrie  1989  și  pentru  revolta  muncitorească  anticomunistă  de  la  Brașov  din
noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare;

 (3) Scutirea se aplică integral pentru bunul propriu și pentru proprietatea deținută
în comun de soți.
Art. 2.  Pentru a beneficia de scutire  la plata  impozitului pe teren, trebuie îndeplinite
următoarele condiții:

a) Terenul aferent clădirii de domiciliu  să  fie în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1;

b) Terenul să fie afferent clădirii rezidențiale, utilizată ca domiciliu;
c) Pe terenul aferent clădirii de domiciliu să nu se desfășoare activități economice

și/sau nu se obțin venituri din închiriere.
Art.  3.  Pentru  a  putea  beneficia  de  scutire  proprietarul  terenului  aferent  clădirii  va
depune o cerere care trebuie să cuprindă :

a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia;
b) elementele  de  identificare  a  bunurilor  impozabile  pentru  care  se  solicita

scutirea;
c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente:
a) Act de identitate soț/soție;
b) Certificate de revoluționar;
c) Declarație pe proprie răspundere a proprietarului că pe terenul aferent clădirii

de  domiciliu  nu  se  desfășoară  activități  economice  și/sau  nu  se  obțin  venituri  din
închiriere;

d) Certificate de căsătorie;
e) Act de proprietate.



PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU SUPRAFEŢELE
TERENURILOR AFECTATE DE CERCETĂRILE ARHEOLOGICE, PE

ÎNTREAGA DURATĂ A EFECTUĂRII CERCETĂRILOR

Art. 1. Scutirile se acordă proprietarilor de suprafețele terenurilor afectate de cercetările
efectuate de cercetările arheologice.
Art. 2. Scutirea se acordă pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.
Art.  3.  Pentru  a  beneficia  de scutire  proprietarii  suprafețelor  de teren vor depune o
cerere, însoțită de următoarea documentație prezentată în fotocopie:

a) Copie carte de identitate a solicitantului (soț și soție), CUI;
b) Date identificare proprietar altele decât persoanele fizice;
c) Act de proprietate;
d) Document  emis  de compartimentele  de specialitate  din cadrul  Munisterului

Culturii din care să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor afectate de
cercetări arheologice și suprafața terenului în cauză.
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2023

În  conformitate  cu  principiul  autonomiei  locale,  stabilirea  impozitelor  şi

taxelor locale pentru anul 2023 are la bază prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul

fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  în  care  sunt  prevăzute  valorile

impozabile, impozitele şi taxele locale, aplicabile începând cu anul 2016.

Conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „ (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,

pană la data de 30 aprilie, de către consiliile locale,  ţinȃnd cont de rata inflaţiei pentru

anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice

si Ministerului Dezvoltarii, Lucrărilor Publice si Administraţiei.

Prin  Legea  nr.296/2020  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.

227/2015  privind  Codul  fiscal,  publicată  în  Monitorul  Oficial  nr.  1269/21.12.2020,

articolul 481 a fost completat cu alineatul (11), care are următorul cuprins: prin excepţie

de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art.470 alin.(5) şi (6)

se indexează anual  în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare  în prima zi

lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi  publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de

nivelurile minime prevăzute  în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de

marfă  pentru  utilizarea  anumitor  infrastructuri.  Cursul  de  schimb  a  monedei  euro  şi

nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în directiva 1999/62/CE  de aplicare la

vehiculele  grele  de  marfă  pentru  utilizarea  anumitor  infrastructuri  se  comunică  pe

site-urile  oficiale  ale  Ministerului  Finanţelor  şi   Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor



Publice şi Administraţiei. Art. 470 alin (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  referă  la  impozitul  pe  mijloacele  de

transport în cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală

sau mai mare de 12 tone, iar alin. (6) se referă la impozitul pe mijloacele de transport în

cazul  unei  combinaţii  de  autovehicule,  un  autovehicul  articulat  sau  tren  rutier,  de

transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone.

Impozitul  pentru aceste mijloace de transport se va indexa  în anul  2022,

dupa  publicarea  în  Jurnalul  Uniunii  Europene  a  ratei  de  schimb  a  monedei  euro  în

vigoare  în  prima  zi  lucrătoare  a  lunii  octombrie, în  funcţie  de  nivelurile  minime

prevăzute  în  Directiva  1999/62/CE de  aplicare   la  vehiculele  grele  de  marfă  pentru

utilizarea anumitor infrastructuri.

In anexa nr.1 se regăseşte impozitul indexat cu rata de schimb a monedei

euro publicat la 1 octombrie 2021.

Prin  Legea  nr.296/2020  pentru  modificarea  si  completarea  Legii  nr.

227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1269/21.12.2020 a fost

modificat şi alineatul (2) al articolului 491, în sensul că, sumele indexate conform alin.

(1)şi (11) se aprobă prin hotarȃre a consiliului local si se aplica in anul fiscal urmator.

În  conformitate  cu  prevederile  art.  491  alin  (3)  din  Legea  nr.227/2015

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă hotărȃrea consiliului

local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare  înainte de expirarea exercitiului

bugetar,  în anul fiscal următor,  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,

ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul

de  resort  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului,  nivelurile  maxime  prevăzute  de

prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

În  conformitate  cu  prevederile  art.493  alin.  (7)  din  Legea  nr.227/2015

privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  limitele  amenzilor

prevăzute la alin. (3)  şi (4) se actualizează prin hotărȃre a consiliilor locale, conform

procedurii stabilite la art.491.



Pe  site-ul   Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  si  Administraţiei

(http://www.mlpda.ro),  la  secţiunea Administraţie Publică, Politici  Fiscale si  Bugetare

Locale, este afişată rata inflaţiei pentru anul 2021 de 5,1%.

Potrivit  prevederilor  Legii  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  actualizat,

Consiliul  Local  are  competenţa  de  a  stabili  impozitele  şi  taxele  locale,  atunci  cȃnd

acestea se determină pe bază de cotă procentuală, prin lege fiind stabilite limitele minime

şi maxime, stabilirea cuantumului impozitelor  şi taxelor locale prevăzute  în sumă fixă,

cotele adiţionale conform art. 489, alin. 1 şi alin. 2 precum şi nivelul bonificaţiei de pană

la 10%, conform prevederilor art. 462, alin. 2, art. 467, alin. 2  şi art. 472, alin. 2 din

Codul fiscal.

Impozitele  şi  taxele  locale  propuse  pentru  anul  2023  sunt  prezentate  în

anexa nr. 1 la prezentul raport, criteriul avut în vedere fiind necesitatile bugetare locale

pentru sustinerea programelor de dezvoltare economico-sociale, de urbanism şi de mediu

ale oraşului.

Avȃnd în vedere prevederile art. 96, alin. 5 şi art. 266, alin. 5 şi alin. 6 din

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, propunem anularea creanţelor

fiscale aflate  în sold la data de 31.12.2022 mai  mici  de 40 lei,  reprezentȃnd creanţe

fiscale datorate şi neachitate de debitori.

Propunem menţinerea facilităţilor de la plata impozitului/taxei pe clădire, a

impozitului/taxei  pe  teren   şi  taxa  pentru  eliberarea  certificatelor,  avizelor   şi

autorizaţiilor şi a procedurilor de acordare a acestora ȋn anul 2022 potrivit art. 456, alin.

2, art. 464, alin. 2 şi art. 476, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 conform anexelor nr. 2, 3 şi

4, aprobate prin HCL nr. 93/30.05.2018 precum  şi a Regulamentului privind stabilirea

taxelor speciale conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

De asemenea propunem scutirea de la plata impozitelor pe mijloacele de

transport  aflate  ȋn  proprietatea  sau  coproprietatea  persoanelor  beneficiare  ale  Legii

nr.341/2004 conf. art. 469 alin. 2 lit.b din codul fiscal.

      

Biroul Venituri,
Sef Birou,

Ec. GABRIELA SOLOMON

http://www.mlpda.ro/
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                        Nr. 5249/07.03.2022

         
                                REFERAT DE APROBARE

Potrivit  art.491 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare:  “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, pană 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.

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

Conform  informaţiilor  publicate  pe  site-ul  Ministerului  Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru anul 2021, rata inflaţiei este 5,1%.

În conformitate cu prevederile art.  489 alin.  (1)  din Legea nr.  227/2015
privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  autoritatea
deliberativă a  administraţiei  publice  locale,  la  propunerea  autorităţii  executive,
poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în Titlul IX, în
funcţie  de  următoarele  criterii:  economice,  sociale,  geografice,  precum  şi  de
necesităţile bugetare locale, cotele adiţionale stabilite neputând fi mai mari de 50%
faţă de nivelurile maxime stabilite în Codul fiscal.

Faţă de cele de mai sus  şi  văzând raportul  de specialitate al  Serviciului
Administraţie  Locală –  Biroul  Venituri,  supun  aprobării  Consiliului  Local  al
Oraşului  Pucioasa  alăturatul  proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  nivelurilor
impozitelor şi taxelor locale în oraşul Pucioasa, începând cu anul 2023.

Primarul U.A.T. Oraşul Pucioasa
Ing. ANA CONSTANTIN EMILIAN
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         ANUNT

In  conformitate  cu  dispozitiile  art.  7  din  Legea  nr.  52/2003  privind

transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primarul Orasului Pucioasa

propune spre dezbatere publica

Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a

taxelor speciale aplicabile in anul fiscal 2023

insotit de Referatul de aprobare al initiatorului si Raportul intocmit de Biroul

Venituri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proiect de hotarare ce urmeaza

a fi supus spre aprobare Consiliului local al orasului Pucioasa.

Persoanele  fizice  sau  juridice  interesate  pot  depune  in  scris  propuneri,

sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotarare, la sediul

U.A.T Orasul Pucioasa – Centrul de Informare pentru Cetateni, pana cel tarziu la data de

25.03.2022.

Proiectul de hotarare a fost afisat la sediul U.A.T. Orasul Pucioasa conform

procesului verbal de afisare nr.  5378/08.03.2022,  si publicat in data de  08.03.2022 pe

site-ul Primariei Pucioasa www.primpuc.ro.

Primar,

Ing. ANA CONSTANTIN EMILIAN

Nume si prenume Functia Data Semnatura

Verificat Ec. Solomon Gabriela Sef Birou Venituri 08.03.2022

Intocmit Ing. Dinu Anca Georgeta Inspector 08.03.2022

mailto:info@primpuc.ro
http://www.primpuc.ro/
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PROCES – VERBAL, 

Incheiat astazi, 08.03.2022

Subsemnata  GABRIELA  SOLOMON,  Sef  Birou  Venituri  din  cadrul

Serviciului  Administratie  Locala,  astazi,  data  de  mai  sus,  am  procedat  la  afisarea

Proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a

taxelor speciale aplicabile anul fiscal 2023 la sediul U.A.T. Orasul Pucioasa si pe site-

ul primariei www.primpuc.ro.

SEF BIROU VENITURI,
EC. GABRIELA SOLOMON

                                                              INSPECTOR
                                                                                         ING. DINU ANCA GEORGETA 

http://www.primpuc.ro/
mailto:info@primpuc.ro

