ANEXA Nr.1
la Hotărârea Consiliului Local Becicherecu Mic nr. _____ din _________,
privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor speciale şi a amenzilor locale pe raza
comunei Becicherecu Mic pentru anul 2019

TABLOUL
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează
sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Becicherecu Mic.
în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite şi taxe locale
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
Art. 457 alin. (1)
PENTRU ANUL 2019
PENTRU ANUL 2019
Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în
0,08% - 0,2%
0,1%
proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate
în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între
0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota
impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a
consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti,
această atribuţie revine Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.
Art. 457 alin. (2)
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în
metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

- lei/m² -

Tipul clădirii

A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic și/sau chimic
B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

Valoarea impozabilă
Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice și
încălzire (condiții
cumulative)

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Valoarea impozabilă

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice și
încălzire (condiții
cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire

1.000

600

1.000

600

300

200

300

200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

200

175

200

175

125

75

125

75

COTELE STABILITE PRIN
CODUL FISCAL PENTRU
ANUL 2019

Art. 458 alin. (1) Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea
persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri
se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(2) Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul
municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4%
asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1),
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform
art. 457.
Art. 460 alin. (1) Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra
valorii impozabile a clădirii
Art. 460 alin. (2)
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%,
inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

COTA
STABILITĂ DE
CONSILIUL
LOCAL
PENTRU ANUL
2019

0,2% - 1,3%

1%

0,08% - 0,2%

0,1%

0,2% - 1,3%

1,3%

Art. 462 alin. (2) Plata impozitului/taxei
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la
10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie
revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti

0% - 10%

10%

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN
Art. 465
Calculul impozitului/taxei pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi
categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa
pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
- lei/ha Zona în
cadrul
localităţii

A
B
C
D

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
0
I
II
III
IV
V

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
0
I
II
III
IV
V

8.282 20.706
6.878 17.194
5.199 12.998
3.558 8.894

6.878 17.194
5.199 12.998
3.558 8.894
1.690 4.226

6.042 15.106
4.215 10.538
2.6686.670
1.4103.526

5.236 13.090
3.558 8.894
1.690 4.226
984 2.439

711 1.788
569 1.422
427 1.068
278 696

569 1.422
427 1.068
284 710
142 356

889
711
534
348

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4),
iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:
- lei/ha -

Nr.
crt.

1
2
3

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

Zona
Categoria
de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

A

B

C

D

A

B

C

D

28
21
21

21
19
19

19
15
15

15
13
13

28
21
21

21
19
19

19
15
15

15
13
13

4
5
6

Vie
Livadă
Pădure sau alt teren
cu vegetaţie forestieră

46
53
28

35
46
21

28
35
19

19
28
15

46
53
28

35
46
21

28
35
19

19
28
15

7
8
9

Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0

5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
Rangul localităţii
0
I
II
III
IV
V

Coeficientul de corecţie
8,00
5,00
4,00
3,00
1,10
1,00

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform
prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate
prevăzut la lit. a).
(7^1) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor
locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare
cu terenurile neproductive.
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457
alin. (6):
- lei/ha -

Categoria de folosinţă

NIVELURILE STABILITE PRIN
CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

1 Teren cu construcţii
22 - 31
2 Teren arabil
42 - 50
3 Păşune
20 - 28
Fâneaţă
4
20 - 28
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
48 - 55
Vie
până
la
intrarea
pe
rod
5.1
0
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
48 - 56
6.1 Livadă până la intrarea pe rod
0
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1
8 - 16
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecție
0
Teren
cu
apă,
altul
decât
cel
cu
amenajări
piscicole
8
1-6
8.1 Teren cu amenajări piscicole
26 - 34
9 Drumuri şi căi ferate
0
10 Teren neproductiv
0
Art. 467 alin. (2)
Plata impozitului şi a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de
până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această
atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

31
50
28
28
55
0
56
0
16
0
6
34
0
0
COTELE STABILITE
PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

0% - 10%

10%

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică
a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr.
crt.

1
2

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea
8
cilindrică de până la 1.600 cm 3, inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste
9
1.600 cm3

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta

8
9

3
4
5
6
7
8
9

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm 3 şi 2.000 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm 3 şi 2.600 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm 3 şi 3.000 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm 3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate

18

18

72

72

144

144

290
24
30

290
24
30

18

18

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
- lei/200 cm3 -*

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
- lei/200 cm3 -*

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
Art. 470 alin. (3)
(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se
reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

2-4
3
4-6
5
50-150 lei/an
150 lei/an
*grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta
COTELE STABILITE PRIN
CODUL FISCAL PENTRU
ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

50% - 100%

100%

Art. 470 alin. (5)
(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă
I

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul (în lei/an)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0
142
395
555
555

142
395
555
1.257
1.257

0
142
395
555
555

142
395
555
1.257
1.257

două axe
1
2
3
4
5

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puțin 18 tone

II

3 axe
1
2
3
4
5
6
7

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puțin 26 tone

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1.583
1.583
1.583

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1.583
1.583
1.583

661
670
1046
1.661
1.661
1.661

670
1046
1.661
2.464
2.464
2.464

661
670
1046
1.661
1.661
1.661

670
1046
1.661
2.464
2.464
2.464

III 4 axe
1
2
3
4
5
6

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puțin 32 tone

Art. 470 alin. (6)
(6) 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 pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul
următor:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

I

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul (în lei/an)

alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalentele recunoscute,
majorate

alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare,
majorate

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1.408
1.408

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1.408
1.408

138

321

138

321

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalentele recunoscute

2 + 1 axe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

II

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul (în lei/an)

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone

2 + 2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

2
3
4
5
6
7
8
9

III

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone

321
528
775
936
1.537
2.133
2.133
2.133

528
775
936
1.537
2.133
3.239
3.239
3.239

321
528
775
936
1.537
2.133
2.133
2.133

528
775
936
1.537
2.133
3.239
3.239
3.239

1.698
2.363
2.363

2.363
3.211
3.211

1.689
2.363
2.363

2.363
3.211
3.211

1.500
2.083
2.881
2.679

2.083
2.881
4.262
3.963

1.500
2.083
2.881
2.679

2.083
2.881
4.262
3.963

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

853
1032
1.542

1032
1.542
2.454

853
1032
1.542

1032
1.542
2.454

4 Masa de cel puţin 44 tone

1.542

2.454

1.542

2.454

2 + 3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone

IV

3 + 2 axe
1
2
3
4

V

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

3 + 3 axe

Art. 470 alin. (7)
În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE STABILITE
PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Impozit - lei -

Impozit - lei -

9
34
52
64

9
34
52
64

a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

Art. 470 alin. (8)
8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

21
56

21
56

3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri și barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

210
0 - 1.119
210
X
559
909
1.398
2.237
182
X
182
280
490

Art. 472 alin. (2)
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv,
se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului
local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.

210
1000
210
X
559
909
1.398
2.237
182
X
182
280
490
COTELE STABILITE
PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

0% - 10%

10%

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A
ALTOR AVIZE ŞI AUTORIZAŢII
Art. 474 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
Suprafața pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 şi 250 m² inclusiv
c) între 251 şi 500 m² inclusiv
d) între 501 şi 750 m² inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv
f) peste 1.000 m²

NIVELURILE
STABILITE PRIN
CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

- lei -

- lei -

5-6
6-7
7-9
9 - 12
12 - 14
14 + 0,01
lei/m2, pentru
fiecare m2 care
depăşeşte
1.000 m2

6
7
9
12
14
2
14 + 0,01 lei/m , pentru fiecare m2
care depăşeşte 1.000 m2

Art. 474 alin (2).
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este
egală cu 50% din taxa stabilită conform alin.(1)
Art. 474 alin (3).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
Art. 474 alin. (4)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 15 lei,
inclusiv
Art. 474 alin. (5)
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire
rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.
Art. 474 alin. (6)
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât

cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

0 - 15

15

Art. 474 alin. (7)
(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a
lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate
de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu
poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai
târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a
obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de
construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală
privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe
baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită
pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care
a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de
autoritatea administraţiei publice locale.
Art. 474 alin. (8)
8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
Art. 474 alin. (9)
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
Art. 474 alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii
de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în
spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie.

0 - 15

0-8

15

8

Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la
13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.
Art. 474 alin. (16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
Art. 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
Art. 475 alin. (2)
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
Art. 475 alin. (3) lit. a)
(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte
activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului,
după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă
pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor
activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv;
Art. 475 alin. (3) lit. b)
(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte
activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului,
după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă
pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor
activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.

0 - 13

0

9

9

0 - 20

0

0 - 80

50 (30+20)

0 - 4.000

Prevazute la anexa 3

4.000 - 8.000

Prevazute in anexa 3

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5)
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

1% - 3%

2%

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
Art. 478 alin. (2)
PENTRU ANUL 2019
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- lei/m2 sau fracţiune de m2 a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana
0 - 32
derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei
0 - 23
structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate
CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin. (2)
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul pe spectacole
a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de
teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf,
0% - 2%
un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau
internaţională
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele
0% - 5%
enumerate la lit. a)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

30
23

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

1%

1%

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor,
caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.
Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate
obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt
utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.
Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de
divorţ pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin
500 – 750*
hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată
depăși 50% din această valoare*.
Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
0 – 32
asemenea planuri.

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Sunt prevăzute în anexa 3
Sunt prevăzute în anexa 3

500

30

Art. 486 alin. (6)  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuințelor unifamiliale,
pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor.

Nu este cazul

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIŢII COMUNE
Art. 489 alin. (1) şi (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum şi necesităţile bugetare sunt prevăzute în anexa C.
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

Art. 489 alin. (2)
0% - 50%
0%
„(2) Cotele adiţionale nu pot fi mai mari de
50% faţă de nivelurile maxime stabilite în
prezentul titlu.”
(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei
publice locale, la propunerea autorităţii
executive, poate stabili cote adiţionale la
impozitele şi taxele locale prevăzute în
prezentul titlu, în funcţie de următoarele
criterii: economice, sociale, geografice,
precum şi de necesităţile bugetare locale,
cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494
alin. (10) lit. b) şi c).
(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin.
(1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de
nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.
*Se inserează rând pentru fiecare impozit şi taxă locală asupra căruia/căreia se stabileşte cotă adiţională.
NOTĂ: Cotele adiţionale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor locale datorate, fie că
nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.
Art. 489 alin. (4)
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de
2 ani consecutiv, consiliul local poate
majora impozitul pe teren cu până la
0% - 500%
0%
500%, începând cu al treilea an, în
condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului
local.

Art. 489 alin. (5)
(5) Consiliul local poate majora impozitul
pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la
500% pentru clădirile şi terenurile
neîngrijite, situate în intravilan.

0% - 500%

300 %

CAPITOLUL XI – SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) art.493
 lit. a) se sancţionează cu amendă
 lit. b) se sancţionează cu amendă
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi
a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă.

LIMITELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

- lei -

- lei -

70 – 279
279 – 696

250
400

325 – 1.578

1578

Art. 493 alin 4^1
(4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura
celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile
lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

500-2500

2500

Art. 494 alin.12
(12) În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a
contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii
şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea
contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz,
iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie,
organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul
permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile
publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple,
serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi
orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire
la bunurile impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoanele
care au calitatea de contribuabil au obligaţia furnizării acestora
fără plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii
solicitării
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.   
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu
210 – 837
750
amendă
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu
837 – 2.088
1200
amendă
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi
975 – 4734
3000
a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă

