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ANUNT
- dezbatere publica ""'
"'
Proiectul de HOTARARE
privind stabilir~a
impozitelor ~i taxelor locale, precum ~i a taxelor speciale in
N egre~ti, pentru anul 2020

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,
decizionala

zn

dezbatere publica

administrafia

republicata,

privind transparenfa

propunem

textul complet al PROIECTULUI DE HOTARARE

stabilirea impozitelor
Neg re~ti,

publica,

ora~ul

~i

taxelor locale, precum

pentru anul 2020, proiect de

aprobare Consiliului Local al

~i

spre
privind

a taxelor speciale in

ora~ml

hotarare ce urmeaza a fi supus spre

ora~ului Negre~ti.

Proiectul de hotarare a fast

afi~at

la sediul propriu al Primariei

ora~ului Negre~ti

din strada Nicolae Balcescu, nr. 1, conform Procesului verbal nr. 5584/18.03 .2019

~i

publicat pe site-ul Primariei ora~ului Negre~ti - www.negresti.ro in data de 18.03.2019.
Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau o_pinii cu valoare de
recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primariei
N egre~ti - Registratura,

respectiv

in format electronic pe adresa

ora~ului

de e-mail

inforpnegresti@gmail.com, pana pe data de 18.04.2019.
Sedinta publica in cadrul careia va fi dezbatut proiectul de HCL sus-mentionat va
fi organizata in data de 19.04.2019, ora 10.00, in sala de
Primarul

~edinta

ora~ului Negre~ti,

a Primariei.

PRIMARIA ORAS ULUI NEGRESTI
'
'
Nr.5584/18.03 .2019

PROCES-VERBAL
lncheiat cu ocazia afi9a rii Proiectulu i de hotarare privind stabi lirea impozitelor
~i taxelor locale, precum 9i a taxelor speciale, pe anul 2020

Astazi, 18.03 .20 19, In conformitate cu prevede rile Legi i nr. 52/2003
privind tra nspa re nta decizionala In administratia pu blica , am proced at la
afi$area la sed iul Primariei ora9ulu i Neg re9ti , $i pe site-u l Primari~ i ora9ului
Negre9ti, www.negresti.ro , a proiectului de hotarare privind stabilirea

impozitelor

~i

taxelor locale, precum !?i a taxelor speciale, pe anul 2020.

Orice persoana interesata va putea formu la propuneri , sug estii, op inii cu
valoare de recomand are .
Propunerile, sugesti ile sau recoma ndari le se vo r fo rmula In scris $i se
vo r depu ne la Primaria ora9ulu i Negre9ti , pan a la data de 18 apriliel 20 19 sau
se vor comunica prin e-mai l, la adresa inforpn egresti@gmail.com .
$ edinta pu blica I n cadru! ca reia va fi dezbatut proiectu l del HCL susmentionat va fi org an izata In data de 19. 04 .2019 , ora 10.00 , In sa!a de $6dinta
a Primariei.

S ECRET A R,
Jrn. Felicia FAUR

Afi!'§at pe site www.1negresti.ro
Astazi,18.03 .2019

ROMÂNIA
Județul VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
NEGREŞTI
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1
www.negresti.ro

HOTĂRÂREA

nr. ……..… din ….... …………………….... 2019
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,
precum și a taxelor speciale, pe anul 2020

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
1. art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată;
2. articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
3. art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
4. art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
5. art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și
art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
7. art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative;
10. Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;
11. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
12. art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
13. Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
14. art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
15. art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
16. art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
17. art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
18. art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr.
230/2006;

19. art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,
republicată;
20. art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
21. art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor
și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
22. art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 39/2002;
23. art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane
și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
24. Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de
Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
25. Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pentru terenurile
agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi și a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite de
pe raza orașului Negrești, aprobat prin HCL nr. 139/2017
26. Regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă pe teritoriul oraşului Negreşti, aprobat prin HCL 41 din 30 martie 2017;
27. Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare de pe raza
orașului Negrești, judetul Vaslui, aprobat prin HCL 94 din 14 decembrie 2018;
28. Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2003;
29. Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2018 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2019 privind
yonarea fiscală a UAT Negrești;
ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților
administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul oraşului Negreşti este următoarea:
a) rangul III – oraşul Negreşti
b) rangul V – satele aparţinătoare
luând act de:
a) referatul de aprobare al Primarului oraşului Negreşti, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr. 5577 din 18.03.2019;
b) raportul Serviciului impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Negreşti, înregistrat sub nr. 5578 din 18.03.2019;
c) rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază
dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare
pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,
ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile
locale specifice zonei, pe de altă parte,
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020, în
contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu completările ulterioare, și care a făcut obiectul:)
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.negresti.ro;
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

Consiliul Local al oraşului Negreşti adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1.
(1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2020, se stabilesc potrivit
prezentei hotărâri.
(2) Tabloul 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 oraşului Negreşti, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2.
Delimitarea zonelor şi numărul acestora se stabilesc după cum urmează:
a) în intravilan, patru zone, respectiv:
a.1. oraşul Negreşti: zonele A, B, C, D;
a.2. satele aparţinătoare: zonele A, B, C;
b) în extravilan, patru zone: A, B, C, D.
Art. 3.
Bonificaţiile prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, se stabilesc, pentru contribuabilii persoane fizice și juridice, după
cum urmează:
- în cazul impozitului pe clădiri la 10%;
- în cazul impozitului pe teren la 10%;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.
Art. 4.
Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale a contribuabililor persoane
fizice/juridice care se încadrează în prevederile Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la
plata impozitelor şi taxelor locale, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 5.
Regulamentul privind stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se instituie
taxele speciale, este prevăzut în Anexa nr. 3.
Art. 6.
Procedura privind modul de calcul și plată a taxelor instituite în temeiul art. 486 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este prevăzută în
Anexa nr. 4.
Art. 7.
1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează
cu 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite în Regulamentul pentru stabilirea
condițiilor de majorare a impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi
și a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite de pe raza orașului Negrești, aprobat prin
HCL nr. 139/2017.
2) Terenurile care intră sub incidența alin.1, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local cu
precizarea elementelor de identificare a acestora cât și a proprietarilor.
3) Hotărârea prevăzută la alin. 2 are caracter individual și cuprinde materia impozabilă și
datele de identificare ale contribuabilului persoană fizică sau juridică, adoptată în baza
proceselor-verbale de constatare întocmite de către persoanele împuternicite prin dispoziția
primarului.
4) Organul fiscal local efectuează modificările privind majorarea impozitului, emite și
comunică actul administrativ fiscal în baza hotărârii prevăzută la alin. 3.

Art. 8.
1) Impozitul pe clădiri pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan, se majorează, conform
Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pentru terenurile agricole
nelucrate timp de 2 ani consecutivi și a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite de pe
raza orașului Negrești, aprobat prin HCL nr. 139/2017, astfel:
a) cu 300%, pentru punctajul procentual între 30,00% și 59,99%;
b) cu 400%, pentru punctajul procentual între 60,00% și 79,99%;
c) cu 500%, pentru punctajul procentual între 80,00% și 100,00%.
2) Impozitul pe teren pentru terenurile neîngrijite, altele decât cele agricole, situate în
intravilan, se majorează, conform Regulamentului, astfel:
a) cu 250%, pentru punctajul procentual de 50%;
b) cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%.
3) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin.1 si alin. 2, se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
4) Hotărârea prevăzută la alin. 3 are caracter individual și cuprinde materia impozabilă și
datele de identificare ale contribuabilului persoană fizică sau juridică, adoptată în baza fișei de
evaluare întocmite de către persoanele împuternicite prin dispoziția primarului.
5) Organul fiscal local efectuează modificările privind majorarea impozitului, emite și
comunică actul administrativ fiscal în baza hotărârii prevăzută la alin. 4.
Art. 9. - Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii
persoane fizice şi juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până în ultima
zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, conform prevederilor art. 162 alin. 2 lit.
b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și compeltările
ulterioare, astfel :
- pentru persoane juridice – 10.000 lei.
Art. 10.
Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11.
Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul oraşului negreşti,
prin aparatul de specialitate al său.
Art. 12.
(1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului oraşului Negreşti, în
termenul prevăzut de lege, Primarului oraşului Negreşti și Prefectului județului Vaslui și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de
internet www.negresti.ro.
(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit
prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare.
Negreşti, ......... 2019

Preşedinte de şedinţă,
...................................

Contrasemnează,
Secretar,
Jrs. Felicia Faur

CARTUȘ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂȚII HOTĂRÂRII, SUB …*

PROCEDURA DE
VOT UTILIZATĂ:

Se marchează cu „x” în casetă

 DESCHIS 

prin ridicarea mâinii

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV Ν DA/NU 

0.a.
0.b.
0.c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



prin apel nominal

Ν

SECRET


DA

HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL Ν DA/NU 
Se înscrie numărul de
a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție Ν DA/NU
voturi determinat,
majorității consilierilor locali în funcție
Ν DA/NU
potrivit majorității
necesare:
majorității consilierilor locali prezenți
Ν DA/NU
Numărul consilierilor locali, potrivit legii
Numărul consilierilor locali în funcție (rând 2 ≤ rând 1 și rând 2 = rând 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)
Numărul minim al consilierilor locali prezenți la ședință pentru ca aceasta să se desfășoare legal (rând 3 ≤ rând 4)
Numărul consilierilor locali prezenți la ședință (rând 4 ≥ rând 3 și rând 4 = rând 5 + 6 + 7 + 10)
Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0)
Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0)
Voturile „ABȚINERE” se contabilizează la voturile „CONTRA”.
Numărul voturilor „ABȚINERE” (rând 7 ≤ rând 0)
Numărul consilierilor locali absenți motivat
Numărul consilierilor locali absenți nemotivat

Hotărâre care
se adoptă cu
votul:

Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin soț, soție, afini
sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, respectiv: 


NOTĂ: 1. În numărul consilierilor locali este inclus și viceprimarul oraşului, după cum numărul voturilor cuprinde și votul acestuia.
2. Dacă la rândul 10 nu este niciun consilier local în această situație, se trece „zero”, iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor
locali respectivi, se menționează „nu este cazul”.

*Semnătura secretarului …………………………….2) sau, numai în lipsa acestuia, a
persoanei din aparatul de specialitate al primarului comunei căruia i s-a stabilit ca
atribuție efectuarea acestor proceduri.

Ν

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI NEGREŞTI NR. .............…/2018
Semnătura persoanei
Nr.
Data
responsabile să
OPERAȚIUNI EFECTUATE
crt.
ZZ/LL/AN
efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii
…/…/2018
2
Comunicarea către primarul comunei1+4)
…/…/2018
3
Comunicarea către prefectul județului1+4)
…/…/2018
4
Aducerea la cunoștință publică2+3+5)
…/…/2018
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)
…/…/2018
6
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)
…/…/2018
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare:
1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și
prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de
la data comunicării oficiale către prefect.”;
3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la
cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
a) primarului unității administrativ-teritoriale;
b) prefectului județului.”
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija
secretarului unității administrativ-teritoriale.”

ANEXA nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local nr. . ____/.............2019
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020

TABLOUL

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 oraşului Negreşti ,
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI

Art. 457 alin. (1)

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

0,08% - 0,2%

Art. 457 alin. (2)

Valoarea impozabilă

Tipul clădirii

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

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
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
Art. 458 alin. (1)
Art. 460 alin. (1)
Art. 460 alin. (2)
Art. 462 alin. (2)

0,08%

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

Fără instalații de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire

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

Fără instalații de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire

1.000

600

1060

636

300

200

318

212

200

175

212

185

125

75

132

79

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

0,2% - 1,3%
0,08% - 0,2%
0,2% - 1,3%
0% - 10%

0,75%
0,15%
0,8%
10%

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

Art. 465 alin. (2)
Zona în
cadrul
localității

A
B
C
D

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
0
I
II
III
IV
V
8.282 20.706
6.878 17.194
5.199 12.998
3.558 8.894

Art. 465 alin. (4)

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Zona

Categoria
de folosință
Teren arabil
Pășune
Fâneață
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren
cu vegetație forestieră
Teren cu ape
Drumuri și căi ferate
Neproductiv

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

- lei/ha -

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

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

569 1.422
427 1.068
284 710
142 356

5549

602

3770

453

1791

301

1043

151
- lei/ha -

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

A

B

C

D

A

B

C

D

28
21
21
46
53
28

21
19
19
35
46
21

19
15
15
28
35
19

15
13
13
19
28
15

29
22
22
48
55
29

22
20
20
37
48
22

20
16
16
29
37
20

16
14
14
20
29
16

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0

16
0
0

14
0
0

8
0
0

0
0
0

Art. 465 alin. (7)

- lei/ha NIVELURILE STABILITE PRIN
CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

Categoria de folosință
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Teren cu construcții
Teren arabil
Pășune
Fâneață
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri și căi ferate
Teren neproductiv

Art. 467 alin. (2)

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020

0% - 10%

22 - 31
42 - 50
20 - 28
20 - 28
48 - 55
0
48 - 56
0
8 - 16
0
1-6
26 - 34
0
0

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

32
53
29
29
59
0
60
0
17
0
6
36
0
0

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

10%

Art. 470 alin. (2)
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea
8
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste
9
1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3
18
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3
72
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3
144
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
290
Autobuze, autocare, microbuze
24
Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
30
de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
18

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 evidențiată
Art. 470 alin. (3)

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020
- lei/200 cm3 -*

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta

8
9
19
76
153
308
25
31
19
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
- lei/200 cm3 -*

2-4
4
4-6
6
50-150 lei/an
159
* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020

50% - 100%

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

50%

Art. 470 alin. (5)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată
maximă admisă
I

II

III

două axe

1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5 Masa de cel puțin 18 tone
3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7 Masa de cel puțin 26 tone
4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6 Masa de cel puțin 32 tone

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020
Impozitul (în lei/an)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
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

142
248
509
661
1.019
1.019
1.019

248
509
661
1.019
1.583
1.583
1.583

142
248
509
661
1.019
1.019
1.019

248
509
661
1.019
1.583
1.583
1.583

661
670
1.046
1.661
1.661
1.661

670
1.046
1.661
2.464
2.464
2.464

661
670
1.046
1.661
1.661
1.661

670
1.046
1.661
2.464
2.464
2.464

Art. 470 alin. (6)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată
maximă admisă
I

2 + 1 axe

II

2 + 2 axe

III

2 + 3 axe

IV

3 + 2 axe

V

3 + 3 axe

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

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puțin 22 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 28 tone
Masa de cel puțin 28 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, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puțin 28 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 33 tone
Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puțin 38 tone

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puțin 40 tone
1
2
3
4

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

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020
Impozitul (în lei/an)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
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
4445
803
1.408
1.408

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
4445
803
1.408
1.408

138
321
528
775
936
1.537
2.133
2.133
2.133

321
528
775
936
1.537
2.133
3.239
3.239
3.239

138
321
528
775
936
1.537
2.133
2.133
2.133

321
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

1.698
2.363
2.363

2.363
3.211
3.211

1.500
2.083
2.881
2.881

2.083
2.881
4.262
4.262

1.500
2.083
2.881
2.881

2.083
2.881
4.262
4.262

853

1.032

853

1.032

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

1.032
1.542
1.542

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puțin 44 tone

Art. 470 alin. (7)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

1.542
2.454
2.454

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

9
34
52
64

9
36
54
67

Impozit - lei -

Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport și agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere și împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

Art. 472 alin. (2)

1.542
2.454
2.454

NIVELURILE STABILITE
PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

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)

1.032
1.542
1.542

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020

0% - 10%

Impozit - lei -

21
56
210
0 - 1.119
210
X
559
909
1.398
2.237
182
X
182
280
490

26
71
267
1423
267
x
711
1156
1778
2844
231
x
231
356
623

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

10%

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A
ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII

Art. 474 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism
a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 și 250 m² inclusiv
c) între 251 și 500 m² inclusiv
d) între 501 și 750 m² inclusiv
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv
f) peste 1.000 m²

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

- lei -

- lei -

0 - 15

6
7
9
13
15
2
15 + 0,01 lei/m , pentru fiecare m2
care depășește 1.000 m2
16

0 - 15

16

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete,
cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame
situate pe căile și în spațiile publice

0-8

8

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și
branșamente

0 - 13

14

Art. 474 alin. (16)

9

9

Art. 475 alin. (1)

0 - 20

21

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

0 - 80

31

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea
unor activități pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv

0 - 4.000

Art. 474 alin. (4)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

Art. 474 alin. (10)

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

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

Art. 474 alin. (14)

Art. 474 alin. (15)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

Art. 475 alin. (2)

Art. 475 alin. (3) lit. a)

pentru structura de vânzare cu suprafaţa până la 50 mp, inclusiv

pentru structura de vânzare cu suprafaţa între 51 mp – 100 mp,
inclusiv
pentru structura de vânzare cu suprafaţa între 101 mp – 150 mp,
inclusiv
pentru structura de vânzare cu suprafaţa între 151 mp – 300 mp,
inclusiv
pentru structura de vânzare cu suprafaţa între 301 mp – 500 mp,
inclusiv

530
795
1060
1590
2119

Art. 475 alin. (3) lit. b)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea
unor activități pentru o suprafață mai mare de 500 m2

0 - 8.000

4238

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Art. 477 alin. (5)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Art. 478 alin. (2)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

0 - 32

33

0 - 23

24

1% - 3%

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj
pentru reclamă și publicitate

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

3%

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin. (2)

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, un spectacol de circ sau orice
competiție sportivă internă sau internațională
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

0% - 2%

2%

0% - 5%
CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE

5%
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Art. 484

Taxe speciale

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,

monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.
Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu
impact asupra mediului înconjurător.
Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului
500 – 750*
local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*.

Sunt prevăzute în anexa A
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Sunt prevăzute în anexa B
Sunt prevăzute în anexa B
530

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

0 – 32

33

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE

Art. 489 alin. (1) și (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare sunt prevăzute în anexa C.
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020

Art. 489 alin. (2)

„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50%
față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.”

0% - 50%

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2020*

0%

*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională.

NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.

Art. 489 alin. (4)
Art. 489 alin. (5)

0% - 500%
0% - 500%

500%
300%, pentru punctaj între 30,00%-59,99%
400%, pentru punctaj între 60,00%- 79,99%
500%, pentru punctaj între 80,00%- 100%
250%, pentru punctaj de 50%
500%, pentru punctaj de 100%

Clădiri neîngrijite
0% - 500%
Terenuri neîngrijite
CAPITOLUL XI – SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493

(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) 

LIMITELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2016

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

70 – 279
279 – 696

74-296
296-737

325 – 1.578

344-1673

500 – 2.500

530-2650

- lei -

 lit. a) se sancționează cu amendă
 lit. b) se sancționează cu amendă
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă
(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute
la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării
constituie contravenție și se sancționează cu amendă

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.   
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

- lei -

280 – 1.116
1.116 – 2.784

297-1183
1183-2950

1.300 – 6.312

1378-6688

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE

Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare  Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în
care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa A.1 care face parte integrantă din anexa A.

Anexa A

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe
speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.
speciale 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.”
Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin
DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN
care s-au instituit aceste taxe speciale
CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA

Art. 484
Taxe
Nr.
crt.

<50 mp inclusiv
51 mp – 150 mp
Taxa pentru eliberarea/vizarea acordului privind exercitarea activității de 151 mp – 300 mp
comercializare în zone publice
301 mp – 500 mp
>500mp

1.

2.

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
- lei -

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Taxa pentru eliberarea în regim de urgență, respectiv în aceeași zi cu cea a
depunerii cererii, pentru certificat fiscal/adeverință/fișă de înmatriculare/
contract de vânzare-cumpărare
-Persoane fizice
- Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
- Societăți comerciale

3.

Taxă salubrizare

4.

Taxa pentru distribuire pliante publicitare (fluturaşi)

5.

Taxa pentru difuzarea de reclame sonore
Taxă pentru eliberare adeverinţă necesară radierii auto (pentru autovehicule
care nu sunt parcate pe domeniul public)
Cerere tip pentru emiterea autorizaţiei de construire
Autorizaţie construire – desfiinţare
Autorizaţie eliberare adeverinţă intravilan
Taxă eliberare adeverinţă desființare clădiri (autodemolate/ pentru clădiri
nelocuite si care nu mai sunt întreținute)

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Taxa pentru certificat de atestare a edificării/extinderii construcției

- 51 lei
- 76 lei
- 101 lei
- 152 lei
- 203 lei

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
- lei <50 mp inclusiv
51 mp – 150 mp
151 mp – 300 mp
301 mp – 500 mp
>500mp

- 53 lei
- 79 lei
- 106 lei
- 159 lei
- 212 lei

8
8
18
9 lei/persoană/lună în orașul
Negrești
3 lei/persoană/lună în satele
aparținătoare
-

8
8
19
9 lei/persoană/lună în orașul
Negrești
3 lei/persoană/lună în satele
aparținătoare
1 leu/10 buc

-

300 lei/zi

5 lei

5 lei

5 lei
10 lei
20 lei

5 lei
10 lei
21 lei

20 lei

21 lei

30 lei

31 lei

Cerere tip
persoane fizice
persoane juridice

20 lei
50 lei

21 lei
52 lei

13.

Certificat de urbanism
persoane fizice
persoane juridice

20 lei
50 lei

21 lei
52 lei

14.

Planşă încadrare în PUG
persoane fizice
persoane juridice

50 lei
100 lei

52 lei
105 lei

15.

Planşa plan situaţie
persoane fizice
persoane juridice

50 lei
100 lei

52 lei
105 lei

20 lei/parcela
50 lei/parcela

21 lei/parcela
52 lei/parcela

50 lei/parcela

52 lei/parcela

12.

16.

17.

COMPARTIMENTUL URBANISM

BIROUL AGRICOL

Taxă pentru eliberarea schiţe teren şi planuri parcelare în vederea
întocmirii documentaţiei cadastrale
persoane fizice
persoane juridice
Taxă pentru deplasarea în teren în vederea efectuării măsurătorilor, la
solicitarea proprietarilor

18.

Taxă înregistrări contracte de arendare
Taxă pentru eliberarea de adeverinţe de rol în vederea efectuării unei
tranzacţii care are ca efect transferul dreptului de proprietate, în regim de
urgenţă, respectiv în ziua solicitării actului
persoane fizice
persoane juridice
Taxa pentru vizarea atestatului de producator
Taxa pentru vizarea carnetului de comercializare a produselor agricole
Taxa pentru eliberare certificat de naștere/căsătorie/deces,
pierdut/distrus/deteriorat/innoire- extrase multilingve

19.
20.
21.
22.

5 lei/ha sau fracţiune de
hectar

5 lei/ha sau fracţiune de
hectar

10 lei
20 lei
20 lei
20 lei
5

10 lei
21 lei
21 lei
21 lei
5

Taxa pentru completarea/eliberarea anexa nr.9

5

5

25.

Taxa pentru completarea/eliberarea anexa nr.24
Taxa pentru întocmire livret de familie la cerere

5
5

5
5

26.
27.

Taxă pentru schimbarea numelui pe cale administrativă
Taxa pentru completare/eliberare adeverință de componență familială

13
5

13
5

28.

Taxa pentru eliberare adeverință de înhumare(duplicat)

5

5

29.
30.

Declarație de recunoaștere nou-născut la naștere
Taxa pentru instrumentare dosar rectificare act naștere/căsătorie/deces

5
10

5
10

23.
24.

COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

31.

Taxa pentru instrumentare dosar înscriere de mențiuni pe marginea
actelor de stare civilă

10

10

32.

Taxa pentru instrumentare și eliberare certificate de stare civilă transmise
din străinătate

10

10

Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele lucrătoare:luni-vineri
Taxa pentru oficierea căsătoriilor în afara programului de lucru/persoane
care nu au domiciliul sau reședința în localitate
Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele nelucrătoare-sâmbăta și
duminica și în sărbătorile legale

10
200

10
209

200

209

33.
34.
35.

Taxă formulare standard multilingve

36.
37.
38.
39.
40.

COMPARTIMENTUL SITUAŢII DE URGENŢĂ

POLIȚIA LOCALĂ

41.
42.
43.
44.

Taxă protecţie civilă
Taxă înregistrarea vehicule care nu se supun înmatriculării
Taxă înregistrare vehicule cu tracţiune animală
Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare
Taxă pentru eliberarea plăcuțelor de înregistrare
- moped
- tractor

COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL

Taxă copiere documente de interes public (Legea 544/2001 art. (9))

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

Taxă căutare acte în arhivă
Taxă eliberare copii sau adeverinţe (compartiment arhivă)

5
1 leu/an/familie sau
gospodărie
30
10
6

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2018
- lei Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea
muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele
asemenea.*)

18
22
1 leu/pagina
15 lei/persoana
5 lei/persoana

5
1 leu/an/familie sau
gospodărie
50
20
6
18
22
1 leu/pagina
16 lei/persoana
5 lei/persoana

Anexa B
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
- lei -

Ocuparea temporara a locurilor publice sau private în vederea desfăşurării următoarelor activităţi:
-comerţ de mic detaliu;
-depozitare;
-prestari servicii (filmari, pictură, grafică, etc);
- activitati de distracţii populare , circuri, menajerii, agrement;
-spectacole, festivaluri, serbari câmpeneşti, manifestari cultural artistice, cetăţeneşti şi sportive,
evenimente expoziţionale, ori altele asemenea;
-campanii promoţionale.
Art. 486 alin. (2)  Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate
obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt
utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.*)
Autocositoare
Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)
Autogreder
Autoscreper
Autostivuitor
Buldozer pe pneuri
Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje
Compactor autopropulsat
Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc
Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri
Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri
Excavator pe pneuri
Freză autopropulsată pentru canale
Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat
Freză rutieră
Încărcător cu o cupă pe pneuri
Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare
Macara cu greifer
Macara mobilă pe pneuri
Macara turn autopropulsată
Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente
Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor
Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri
Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
Maşină autopropulsată pentru forat
Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt
Plug de zăpadă autopropulsat
Şasiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemn
Tractor pe pneuri
Troliu autopropulsat
Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
Vehicul pentru marcarea drumurilor
Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri

Nr.
crt.

1.
2.

< 5 mp - 35 lei /zi
<10 mp - 66 lei /zi
<20 mp - 122 lei /zi
<30 mp - 167 lei /zi
<50 mp - 253 lei /zi
<100 mp - 456 lei /zi
<200 mp - 709 lei /zi
>200 mp - 1013 lei /zi

< 5 mp - 37 lei /zi
<10 mp - 69 lei /zi
<20 mp - 128 lei /zi
<30 mp - 175 lei /zi
<50 mp - 265 lei /zi
<100 mp - 477 lei /zi
<200 mp - 742 lei /zi
>200 mp - 1060 lei /zi

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare în funcție de care se stabilesc cotele adiționale
Susținerea programelor de dezvoltarea a orașului
Gestionarea serviciilor publice furnizate cetățenilor

Anexa C

3.
4.

Menținerea impozitelor și taxelor locale, cel puțin la nivelul anului 2019
Necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2020 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și
condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea criteriilor respective.

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL

Anexa D

Nr.
Temeiurile juridice
crt.
1.
Art. 456, alin. 2, lit. i) şi Art. 464, alin. 2, lit. g) - scutire la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi naturale;
2.
Art. 456, alin. 2, lit. i şi Art 464, alin. 2, lit. j – scutire la plata impozitului pentru clădirea utilizată ca domiciliu şi terenul aferent, aflate în proprietatea persoanelor fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici
decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie se şomaj sau ajutor social
3.
Art. 456, alin. 2, lit. j) şi Art. 464, alin. 2, lit. h) - scutire la plata impozitului pentru clădirile şi teren în cazul persoanelor prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989
şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

NOTĂ: 1. Se cuprind numai reducerile și scutirile acordate prin prezenta hotărâre care are caracter normativ.
2. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Anexele A, B, C și D fac parte integrantă din prezenta anexă.

III. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2

) Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează
anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;”
2
) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
………………………………………………………………………………
b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege;
………………………………………………………………………………
(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice.”
1

NIVELURILE
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2
Extras din norma juridică
PENTRU ANUL 2015
- lei 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;
5001) … 202)
1
2
3
4
1
b) între …… ) lei și …… ) lei - …… ) lei + 7% pentru ce depășește …… ) lei;
501 ) … 5.0002) … 403) … 5004)
1
2
3
4
c) între …… ) lei și …… ) lei - …… ) lei + 5% pentru ce depășește …… ) lei;
5.0011) … 25.0002) … 3553) … 5.0004)
1
2
3
4
d) între …… ) lei și …… ) lei - …… ) lei + 3% pentru ce depășește …… ) lei;
25.0011) … 50.0002) … 1.3553) … 25.0004)
1
2
3
4
e) între …… ) lei și …… ) lei - …… ) lei + 2% pentru ce depășește …… ) lei;
50.0011) … 250.0002) … 2.1053) … 50.0004)
1
2
3
f) peste …… ) lei - …… ) lei + 1% pentru ce depășește …… ) lei.
250.0001) … 6.1052) … 250.0003)
Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:
b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui
50
coproprietar …… lei pentru fiecare coproprietar;

NIVELURILE
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2
PENTRU ANUL 2016
- lei 5001) … 202)
5011) … 5.0002) … 403) … 5004)
5.0011) … 25.0002) … 3553) … 5.0004)
25.0011) … 50.0002) … 1.3553) … 25.0004)
50.0011) … 250.0002) … 2.1053) … 50.0004)
250.0001) … 6.1052) … 250.0003)
50

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
501) … 2.0002) … 2003) … 2.0004)
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.
(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul
200
de procedură civilă, se taxează cu …… lei.
(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
100
procedură civilă, se taxează cu …… lei.
(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 201) … 502) … 2.0003) … 2004) …2.0005)
acesteia nu depășește 2.0003) lei, și cu 2004) lei, dacă valoarea ei depășește 2.0005)
lei.
Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele
morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu
100
…… lei.
Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele
100
judecătorești:
(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie
acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)
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.
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
100
care se solicită recuzarea - …… lei;
b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei;
100
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
20
judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în
20
judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… lei;
h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei;
50
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci
0,20
când sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină;
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare
1
exemplar de copie - …… leu/pagină;
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
1
în arhiva acestora - …… leu/pagină;
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
5
exemplar de copie.
Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:

501) … 2.0002) … 2003) … 2.0004)

200
100

201) … 502) … 2.0003) … 2004) …2.0005)

100
100
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)

100
100
20
20
20
20
50
0,20
1
1
5

a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât hotărârile
20
20
judecătorești, pentru fiecare titlu - …… lei;
b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… lei.
50
50
(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
1.0001) … 100 1)
1.0001) … 100 1)
depăși suma de ……1) lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care 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
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)
valoare depășește ……4) lei.
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
20
20
- …… lei;
b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; când cererile au ca obiect
1001) … 1.0002)
1001) … 1.0002)
instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu …… lei;
c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de
20
20
soluționare a contestației - …… lei.
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
300
300
acestora - …… lei;
b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și
200
200
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei;
c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop
lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și
100
100
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei.
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
100
100
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;
b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor
născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv
100
100
drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei;
c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și
300
300
modele industriale - …… lei.
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.
200
200
287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind
redresarea financiară, falimentul, 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
100
100
registrul comerțului se taxează cu …… lei.
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
200
200
continuare Codul civil - …… lei;
b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul
100
100
civil - …… lei;
c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil 50
50
…… lei;
d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației
50
50
compensatorii - …… lei;
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect
stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției
20
20
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;
f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii,
20
20
de taxă de timbru.
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
50
50
înscris - …… lei;
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite
300
300
printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …… lei.
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
100
100
soluționate conflictele de competență dintre notarii publici - …… lei;
b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act
20
20
notarial - …… lei.
Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr.
20
20
188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:
Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de
constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii
20
20
pronunțate se taxează cu …… lei.
Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție
50
50
fondul dreptului, se taxează cu …… lei.
Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau
20
20
mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei.
Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a
10
10
fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie;
b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei;
300
300

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
100
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;
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
100
profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare - ……
lei.
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
20
prima instanță, dar nu mai puțin de …… lei;
b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani,
20
dar nu mai puțin de …… lei.
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
100
din Codul de procedură civilă.
(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
1001) … 1002)
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.
Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după
20
caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:
(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz,
50
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:
(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele
100
hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu …… lei.
Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de …… lei.
100
(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire
100
invocat.
(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv
100
invocat.
Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite
20
de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei.

100

100

20
20
100

1001) … 1002)
20
50
100
100
100
100
20

ANEXA nr. 2 la HCL nr. ____/.....04.2019
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,
precum și a taxelor speciale, pe anul 2020

REGULAMENT
de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
În temeiul art. 456 alin. 2, respectiv al art. 464, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, Consiliul Local al orașului Negrești acordă următoarele facilităţi fiscale:
1. Scutire la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenurile aflate în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât
salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau
ajutor social;
2. Scutire la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi naturale;
3. Scutire la plata impozitului pentru clădiri şi terenuri în cazul persoanelor prevăzute în
Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru
revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
1. Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirea
utilizată ca domiciliu şi terenul aferent, aflate în proprietatea persoanelor fizice ale
căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în
exclusivitate din indemnizaţie se şomaj sau ajutor social
Se stabileşte ca şi criteriu de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren, veniturile obţinute de către familiile contribuabililor:
- Contribuabilii ale căror venituri nete sunt între 300-500 lei pe membru de familie
beneficiază de reducere a impozitului pe clădiri şi teren în proporţie de 50%.
- Contribuabilii ale căror venituri nete sunt sub 300 lei pe membru de familie si
minorii, mostenitori ai unor imobile, aflati sub tutela, plasament familial, incredintare
beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi teren, în proporţie de 100%.
Reducerea sau scutirea de la plata impozit pe clădiri şi impozitului pe teren se
acordă numai pentru locuinţa de la adresa de domiciliu a persoanelor beneficiare şi pentru
terenul aferent acesteia, cu respectarea următoarelor condiții:
- Solicitantul sau soţul/soţia să nu deţină în proprietate un alt imobil (clădire) în afara
imobilului pentru care solicită prezenta facilitate;
- Solicitantul sau soţul/soţia să nu deţină utilaje sau mijloace de transport destinate
obținerii de venit;
- Clădirea să fie utilizată numai ca locuință;
- Clădirea să fie domiciliul persoanelor respective;

-

Suprafata de teren intravilan aferent locuinței de domiciliu să nu depaseasca 1000
mp;
- Să nu dețină teren extravilan în suprafata mai mare de 1.5 ha în cazul familiilor
formate din 1-3 membri, respectiv 2 ha în cazul familiilor formate din mai mult de 3
persoane (condiție doar pentru scutirea de la plata impozitului)
- În clădire să nu se desfășoare activități economice, să nu se obțină venituri din
închiriere;
Pentru a beneficia de scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren, conform legislaţiei în vigoare, persoanele fizice trebuie să depună o
cerere în acest sens, (anexa 2.1) însoţită de următoarele documente:
- acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (buletine, cărţi de identitate, certificate de
naştere pentru minorii sub 14 ani), precum şi ale persoanelor care locuiesc împreună cu
aceştia;
- act doveditor al proprietăţii;
- dovada de la Compartimentul Stare civila si autoritate tutelara – în cazul persoanelor
minore sub tutelă, plasament familial, întreținere;
- declarație pe propria răspundere privind venitul net realizat;
- adeverinţă din care să rezulte că nu realizează venituri din alte activităţi;
- cupon pensie, ajutor șomaj, după caz;
- orice alte documente considerate utile pentru soluționarea cererii.
Proprietarul imobilului trebuie să achite integral toate obligaţiile faţă de bugetul local,
calculate până la data depunerii cererii de înlesnire.
Înlesnirile la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren se acordă pe o
perioadă de un an, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care
persoanele în cauză depun cererea însoţită de documentele justificative. În cazul în care,
persoanele beneficiare nu mai îndeplinesc criteriile pentru care au primit scutirea sau
reducerea de impozit, acestea au obligaţia de a anunţa Serviciul Impozite şi taxe locale, în
termen de 30 de zile de la data de la care au survenit modificările.
2. Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi
terenurile afectate de calamităţi naturale
În situaţia producerii unor calamităţi naturale (cutremure, inundaţii sau incendii
provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc) se acordă scutire la
plata impozitului pe clădiri şi teren, în conformitate cu prevederile art. 456, alin. 2, lit. i) şi
art. 464, alin. 2, lit. g) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei de
plată a impozitului pe clădiri şi /sau a impozitului pe teren care au fost afectate în urma unor
calamităţi naturale.
Procedura de acordare:
- Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se înregistrează în
scris la registratura Primăriei orașului Negresti, în termen de 72 de ore de la
producerea calamităţii ;
- Compartimentul Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei orașului Negrești centralizează
toate sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţii, pe care, în maxim 7 zile
de la înregistrare le înaintează comisiei de evaluare a pagubelor produse la imobile în

urma unei situaţiii de urgenţă, comisie numită prin Dispoziţia Primarului nr.
______/___________.
- În termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a pagubelor
verifică pe teren sesizările, încheind în acest sens un proces – verbal de constatare
conform anexei nr. 2.2. Procesul – verbal se încheie în 3 exemplare, din care un
exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne
la comisie, iar un exemplar se comunică Compartimentului Situaţii de Urgenţă din
cadrul Primăriei.
- Scutirea se acordă la cererea proprietarului clădirii, cerere ce trebuie însoţită de
procesul-verbal întocmit de comisia de evaluare a pagubelor produse la imobile în
urma unei situaţiii de urgenţă;
- Cererea de scutire , model prevăzut în anexa 2.1 , se depune la organul fiscal în
maxim 30 de zile de la data întocmirii procesului – verbal; nedepune în termen
specificat a cererii si a actelor necesare duce la pierderea dreptului de a solicita
scutirea de la plata impozitului
Acte necesare:
Scutirea se acordă pe bază de cerere , model prevăzut în anexa 2.1, însoţită de
următoarele documente (în xerocopie)
- actul de identitate;
- proces - verbal privind evenimentele produse şi urmările acestora întocmit de către
comisia de evaluare a pagubelor produse la imobile în urma unei situaţiii de urgenţă;
- act de proprietate al imobilului pentru care se solicită scutirea de la impozitul pe clădiri
şi/sau teren .
Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate
toate creanţele fiscale restante.
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă persoanelor în cauză, începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor în care s-a produs evenimentul.
3. Procedura şi a criteriile de acordarea scutirii la plata impozitului pentru
clădirea de domiciliu şi a impozitului pe teren aferent acesteia, aflate în proprietatea
sau coproprietatea persoanele prevăzute la art. 3 alin (1) lit. (b) şi art. 4 alin . ( 1) din
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
Persoanele prevăzute la art. 3 alin (1) lit. (b) şi art. 4 alin. ( 1) din Legea nr.
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare care deţin în proprietate clădiri şi teren
beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren; scutirea se acordă pentru
locuinţa situată la adresa de domiciliu şi pentru terenul aferent locuinţei de domiciliu.
Scutirea se aplică integral pentru bunul propriu şi pentru proprietăţile proprietate comună a
soţilor.
Pentru a beneficia de scutirea la plata impozitului pe clădire şi teren, trebuiesc
îndeplinite următoarele condiţii:
- clădirea şi terenul să fie proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.
3 alin (1) lit. (b) şi art. 4 alin. ( 1) din Legea nr. 341/2004;
- clădirea să fie rezidenţială;
- clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art. 3 alin (1) lit. (b) şi art. 4 alin. ( 1)
din Legea nr. 341/2004;

-

în clădire să nu se desfășoare activităţi economice, să nu se obţină venituri din
închiriere.
Scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren se acordă pe bază de cerere scrisă
(anexa 2.1) depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente în xerocopie :
- act de identitate solicitant;
- certificat de revoluţionar;
- act de proprietate;
- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că în clădire nu se desfăşoară
activităţi economice şi nu se obţin venituri din închiriere.
Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are
obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări
intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.
Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei
oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data
de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.
Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii începând cu data
de 1 ianuarie a anului următor în care au intervenit modificările
Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate
toate creanţele fiscale restante.
Scutirea la plata impozitului pe clădiri şi teren se aplică începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de
documentele justificative.

În urma depunerii cererii şi a documentelor menţionate pentru fiecare facilitate,
Serviciul impozite şi taxe locale va întocmi toate documentele necesare în vederea iniţierii
de către Primarul orașului Negrești şi supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Consiliului
Local a unor proiecte de hotărâri, având ca obiect acordarea înlesnirilor la plata impozitului
pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru contribuabilii, persoane fizice, care îndeplinesc
criteriile menţionate mai sus.

Anexa 2.1
Domnule Primar,
Subsemnatul(a)....................................................................CNP.................................,
cu domiciuliul în..............................., str. ............................................., nr. ........, bl.......,
sc.......,et........,ap.............,tel........................................ email.........................................., în
calitate de proprietar/coproprietar prin prezenta solicit scutire de la plata
................................................................................................................................................,
pentru imobilul situat în ............................................................................................. conform
H.C.L.nr.____________/2019.
La prezenta cerere anexez documentele:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Data completării................../2020

................................ (semnătura)

1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii
cererii de scutire şi data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de
scutire se sancţionează cu amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data
acordării acesteia.
2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii.
*Cerere privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri în conformitate cu
prevederile art. 456 alin (2) lit. i, j, k, si ale art. 464 alin (2) lit. g, h, j din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Domnului Primar al orașului Negrești

Anexa 2.2
PROCES – VERBAL nr. ................./................................
Încheiat azi, ..................................................................
Comisia de evaluare a pagubelor produse la imobile în urma unei situaţiii de urgenţă,
din cadrul Primariei orasului Negresti, ca urmare a cererii nr. .............../.............................,
a d-lui/d-nei ..................................................................cu domiciuliul in .. ....................... str.
............................................................ nr. .........., bl. ........., sc. ........., ap. .........,
deplasându-mă la faţa locului am constatat următoarele:
1. În urma calamităţii naturale produse, au fost afectate:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Pagubele produse sunt:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Se impun luarea următoarelor măsuri:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. D-l/ d-na ........................................................................., poate beneficia de scutire la
plata impozitului pe clădire şi/sau teren, în acest scop fiind necesar să depună o cerere în
acest sens. Cererea se depune în maxim 30 de zile de la data întocmirii prezentului pocesverbal la Primăria orasului Negresti.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, în prezenţa d-lui/d-nei
………………………………….., careia/căruia i s-a înmânat 1 exemplar.
Data completării...............................
Moroșanu Radu, viceprimar .........................................
Vlad Adrian, inspector SVSU.......................................
Năstase Daniel, inspector Achizitii...............................
Pilă Sandel, inspector Registru Agricol........................
Marhodin Pavel, inspector Urbanism............................

ANEXA nr. 4 la HCL nr. ____/.....04.2019
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,
precum și a taxelor speciale, pe anul 2020

REGULAMENT
privind stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se instituie
taxele speciale
În sensul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi a prezentei hotărâri, taxele speciale
sunt instituite de Consiliul local pentru funcţionarea unor servicii publice create
în interesul persoanelor fizice şi juridice, care se folosesc de serviciile publice
pentru care s-au instituit taxele speciale.
Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local
înfiinţate sau serviciile obligate, potrivit legii, să efectueze aceste prestaţii care
intră în sfera acestui tip de serviciu, este stabilit prin regulamentul de
organizare şi funcţionare aprobat de autoritatea debilerativă.
Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele
condiţii:
• taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice
care beneficiază de serviciile oferite;
• cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului
local;
• veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru
acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor
pentru care s-au instituit taxele speciale;
• modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor
speciale, contravenţiile şi sancţiunile în domeniu se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, odată cu instituirea taxelor speciale;
• pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor
percepe majorări şi/sau penalităţi de întârziere conform prevederilor
legale în vigoare.
sunt:

Domeniile/sectoarele de activitate la care s-au instituit taxe speciale
Serviciul impozite și taxe locale pentru taxele:
1. Taxa pentru eliberarea/vizarea acordului privind exercitarea activității
de comercializare în zone publice

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei de funcţionare
pentru unităţile agenţilor economici ce funcţionează pe raza orașului Negrești
(cu excepţia activităţilor cuprinse în codurile CAEN Rev. 2: 561, 563, 932):
▪
pentru unităţi cu suprafaţa de vânzare <50 mp inclusiv
▪
pentru unităţi cu suprafaţa de vânzare cuprinsă între 51 mp – 150
mp
▪
pentru unităţi cu suprafaţa de vânzare cuprinsă între 151 mp – 300
mp
▪
pentru unităţi cu suprafaţa de vânzare cuprinsă între 301 mp –
500 mp
▪
pentru unităţi cu suprafaţa de vânzare peste 500mp
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei de funcţionare se
datorează de către operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale
cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţă
prevăzute în anexă la Regulamentul de desfăşurare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piață de pe teritoriul orașului
Negrești, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2017 (cu excepţia
activităţilor cuprinse în codurile CAEN Rev.2 : 561, 563, 932).
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare este anuală, se
calculează pentru fiecare spaţiu (punct de lucru) unde contribuabilul îşi
desfăşoară activitatea şi se achită anticipat eliberării autorizaţiei.
Taxa pentru vizarea autorizaţiilor de funcţionare este anuală şi se achită
integral până la data de 31 martie a anului pentru care se solicită viza.
În cazul în care se dispune în timpul anului fiscal, suspendarea sau
anularea autorizaţiei de funcţionare, taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei
nu se restituie.
Procedurile pentru eliberarea/vizarea autorizaţiilor de funcţionare cât şi
sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării condiţiilor de funcţionare a
unităţilor cu profil comerţ şi servicii sunt prevăzute în Regulamentul de
desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piață
de pe teritoriul orașului Negrești, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.
41/2017.
2. Taxa pentru eliberarea în regim de urgență, respectiv în aceeași zi cu
cea a depunerii cererii, pentru certificat fiscal/adeverință/ fișă de
înmatriculare/ contract de vânzare-cumpărare (facturi şi alte
documente similare)
Taxa pentru eliberarea în regim de urgență, respectiv în aceeași zi cu
cea a depunerii cererii, pentru certificat fiscal/adeverință/ fișă de înmatriculare/
contract de vânzare-cumpărare (facturi şi alte documente similare) se
datorează de către contribuabilii persoane fizice şi juridice care solicită
eliberarea documentelor menţionate, în ziua depunerii solicitării, în cazul în
care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă.

Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a
documentelor.
3. Taxă salubrizare
Taxa speciala de salubrizare este datorata și se plateăte de către
utilizatorii casnici care locuiesc într-un imobil/apartament și au calitatea de
proprietar sau chiriaș al imobilului/apartamentului, proprietate a unei persoane
fizice sau juridice.
Taxa specială se calculează pentru fiecare persoana care locuiește întrun imobil/apartament. Titular și platitor al taxei speciale este proprietarul
imobilului/ apartamentului sau chiriașul, în cazul imobilelor inchiriate. Numărul
persoanelor pentru care se calculeaza taxa speciala este cel cuprins în
Declarația de impunere depusă de proprietar/utilizator, respectiv numărul de 4
persoane stabilit din oficiu, pentru utilizatorii casnici care nu au depus
declarațiile de impunere, potrivit Regulamentului de instituire și administrare a
taxei speciale de salubrizare de pe raza orașului Negrești, județul Vaslui
aprobat prin HCL 94/2018.
Plata taxei de salubrizare se va face lunar, până la data de 25 a lunii
următoare celei pentru care se datorează, urmând ca începand cu ziua
următoare acesteia să se calculeze majorari de întârziere de 1 % la suma
restantă pentru fiecare lună sau fracțiune de luna.
4. Taxa pentru distribuire pliante publicitare (fluturaşi)
Taxa pentru distribuire pliante publicitare (fluturaşi) se stabileşte pe baza
declaraţiei privind stabilirea pentru distribuirea sub orice formă de fluturaşi şi
materiale publicitare promoţionale.

Model declaraţie
Înregistrată sub nr. ------------------- /----------------Serviciul impozite și taxe locale
DECLARAŢIE
privind stabilirea taxei pentru distribuirea sub orice forma de fluturaşi
şi materiale publicitare promoţionale
Contribuabilul :
Sediul social:
Codul unic de înregistrare :
Localitatea:
Număr înregistrare Registrul Comertului:
Judeţul:
Strada......................................................... , nr. .......
bl. .....sc. ...... , et......, ap.....
Banca............................................., cont IBAN.....................................................

Nr.
Crt.

Numar fluturaşi şi materiale
publicitare distribuite (buc)

Pachet 10
bucăţi

Taxa/10
buc

Taxa
datorată

0

1

2

3

4=2x3

TOTAL

X

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea
necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele
declarate fiind corecte si complete.
Director,
................................................
(semnătura şi stampila)

Şeful compartimentului contabil,
.............................
(semnătura)

5. Taxa pentru difuzarea de reclame sonore
Taxa pentru difuzarea de reclame sonore se datorează de către
persoanele fizice/juridice care solicită efectuarea de activităţi de promovare
prin publicitate sonoră. Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii.

Compartimentul urbanism pentru taxele:
- Taxă pentru eliberare adeverinţă necesară radierii auto (pentru
autovehicule care nu sunt parcate pe domeniul public)
- Cerere tip pentru emiterea autorizaţiei de construire
- Autorizaţie construire – desfiinţare
- Autorizaţie eliberare adeverinţă intravilan
- Taxă eliberare adeverinţă desființare clădiri (autodemolate/ pentru clădiri
nelocuite si care nu mai sunt întreținute)
- Taxa pentru certificat de atestare a edificării/extinderii construcției
- Cerere tip
- Certificat de urbanism
- Planşă încadrare în PUG
- Planşa plan situaţie
Taxele speciale se datorează pentru emiterea de către Compartimentul
Urbanism a documentelor menţionate și se achită anticipat.
Biroul agricol pentru taxele:
- Taxă pentru eliberarea schiţe teren şi planuri parcelare în vederea
întocmirii documentaţiei cadastrale
- Taxă pentru deplasarea în teren în vederea efectuării măsurătorilor, la
solicitarea proprietarilor
- Taxă înregistrări contracte de arendare
- Taxă pentru eliberarea de adeverinţe de rol în vederea efectuării unei
tranzacţii care are ca efect transferul dreptului de proprietate, în regim
de urgenţă, respectiv în ziua solicitării actului
- Taxa pentru vizarea atestatului de producator
- Taxa pentru vizarea carnetului de comercializare a produselor agricole
Taxele speciale se datorează pentru emiterea de către Biroul Agricol a
documentelor menţionate și se achită anticipat.
Compartimentul stare civilă pentru taxele:
- Taxa
pentru
eliberare
certificat
de
naștere/căsătorie/deces,
pierdut/distrus/deteriorat/innoire- extrase multilingve
- Taxa pentru completarea/eliberarea anexa nr.9
- Taxa pentru completarea/eliberarea anexa nr.24

-

Taxa pentru întocmire livret de familie la cerere
Taxa pentru completare/eliberare adeverință de componență familială
Taxă pentru schimbarea numelui pe cale administrativă
Taxa pentru eliberare adeverință de înhumare(duplicat)
Declarație de recunoaștere nou-născut la naștere
Taxa pentru instrumentare dosar rectificare act naștere/căsătorie/deces
Taxa pentru instrumentare dosar înscriere de mențiuni pe marginea
actelor de stare civilă
- Taxa pentru instrumentare și eliberare certificate de stare civilă
transmise din străinătate
- Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele lucrătoare:luni-vineri
- Taxa pentru oficierea căsătoriilor în afara programului de lucru/persoane
care nu au domiciliul sau reședința în localitate
- Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele nelucrătoare-sâmbăta și
duminica și în sărbătorile legale
- Taxă formulare standard multilingve Taxele speciale se datorează
pentru emiterea de către Compartimentul stare civilă a documentelor
menţionate precum şi pentru oficierea/desfacerea căsătoriilor în
condiţiile precizate mai sus.
Taxele speciale se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării
documentului, la casieria Serviciului impozite și taxe locale.
Compartiment situaţii de urgenţă pentru taxa:
- Taxă protecţie civilă: persoane fizice
Taxa pe linia situaţiilor de urgenţă este anuală, iar cuantumul acesteia
este de 1 leu pentru persoanele fizice ce deţin clădiri.
Taxa se plăteşte începând cu 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă la
casieria deschisă la Serviciului impozite și taxe locale
Poliția locală pentru taxele:
- Taxă înregistrarea vehicule care nu se supun înmatriculării
- Taxă înregistrare vehicule cu tracţiune animală
- Taxă pentru eliberarea plăcuțelor de înregistrare
- Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare
Procedura privind înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării
este cea prevăzută în HCL nr. 83/2005 privind unele măsuri pentru
reglementarea circulaţiei pe drumurile publice din oraşul Negreşti a maşinilor
autopropulsate, maşinilor agricole sau forestiere, vehiculele cu tracţiune
animală, precvum şi a celor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.
Compartimentul relații cu publicul pentru taxa:
- Taxă copiere documente de interes public (Legea 544/2001 art. (9))
Taxa sus-menţionată se calculează pentru fiecare pagină și se încasează
de către casieria Serviciului impozite și taxe locale.

Compartimentul arhivă pentru taxele:
- Taxă căutare acte în arhivă
- Taxă eliberare copii sau adeverinţe (compartiment arhivă)
Actele solicitate se vor elibera numai beneficiarului în baza actului de
identitate sau reprezentanţilor acestuia prin înscrisuri (certificat de moştenitor
sau procură, etc).
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Procedura
privind modul de calcul și plată a taxelor instituite în temeiul art. 486
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile locale pot
institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea
muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi
arheologice şi altele asemenea.
De asemenea, Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau
utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt
utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului
înconjurător.
Taxele stabilite în condițiile art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în
Anexa nr. 1, Capitolul IX, respectiv în Anexa B a Hotărârii Consilului Local
privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale, precum și a taxelor speciale pe
anul 2020.

-

1.Taxa zilnică pentru ocuparea temporară a locurilor publice sau private pentru
desfăşurarea unor activităţi ocazionale
Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activităţi sezoniere:
comerţ de mic detaliu;
depozitare;
prestari servicii (filmari, pictură, grafică, etc);
activitati de distracţii populare , circuri, menajerii, agrement;
spectacole, festivaluri, serbari câmpeneşti, manifestari cultural artistice,
cetăţeneşti şi sportive, evenimente expoziţionale, ori altele asemenea;
campanii promoţionale
altele asemenea.
Taxa se calculează prin înmulţirea numărului de zile cu tarifului
corespunzător suprafeţei utilizate prevăzut în Anexa nr. B.
Plata taxei se face în avans, în baza Autorizației de funcționare pentru
desfășurarea de activități temporare, întocmită de Serviciul impozite și taxe
locale și

2.Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate
obţinerii de venit care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii
unde acestea sunt utilizate, şi pentru activităţile cu impact asupra mediului
înconjurator - este în cuantum de 36 lei/an, conform art. 486 alin. 2 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Consiliul local poate institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea
echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venit care folosesc
infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, şi
pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător existente în
patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice, conform art. 486 alin. (2)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare. Taxa se aplică echipamentelor şi utilajelor precizate în Anexa B la
hotărârea de consiliu local.
Taxa instituită este anuală, se calculează pentru fiecare echipament
deţinut sau utilizat de contribuabili – persoane juridice/persoane fizice şi se
achită în două tranşe : până la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie a
anului de referinţă. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a taxei, se
datorează după acest termen majorări de întârziere calculate pentru fiecare
lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Pentru dobândirile după data de 1 ianuarie, taxa se datorează cu întâi a
lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul, proporţional cu perioada
rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
În cazul înstrăinării, taxa stabilită în sarcina fostului proprietar se dă la
scădere pe baza actului de înstrăinare cu începere de la întâi a lunii următoare
celei în care s-a facut înstrăinarea. Contribuabilii au obligaţia depunerii
documentelor justificative în vederea radierii din evidenţele fiscale.
Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor
de impunere, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă, conform
legii.
Sunt exceptate de la plata taxei pentru deţinerea sau utilizarea
echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venit care folosesc
infrastructura publică locală mijloacele de transport care trebuie înregistrate în
România, pentru care se datorează impozit pe mijloacele de transport,
conform prevederilor Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

